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Duzentos anos de livros
Depois de três séculos de silêncio, o barulho dos
prelos se fez ouvir no Brasil em 1808, poucos meses
após a chegada da família real portuguesa. Foi a 13
de maio daquele ano - data festiva, dia do seu aniversário -, que o príncipe regente d. João autorizou,
por decreto, a publicação de livros e jornais, prática
até então proibida na antiga colônia. No início controlada pela Coroa, pelo filtro da Impressão Régia,
a atividade foi-se aos poucos libertando da tutela
oficial, superando a censura que em períodos distintos dos séculos XIX e XX se instalou no país, até
a conquista da imprensa livre de que os brasileiros
hoje desfrutamos.
Esta edição da Revista do Livro é dedicada ao bicentenário da imprensa no Brasil. Garimpamos
numa antiga publicação, e reproduzimos neste número, artigo do historiador Noronha Santos com
dados impressionantes sobre a vitalidade da imprensa no século XIX. Informa ele que só no ano de
1831, portanto a 23 anos do nascimento da Impressão Régia, surgiram, apenas no Rio de Janeiro, 48
novos jornais! Isto dá bem a idéia de uma sociedade que, durante tanto tempo amordaçada, passa a
experimentar enfim a grata euforia de poder expressar-se, trocando opiniões e criticando tudo e todos
às vezes até com uma veemência desmedida.
É o início desse percurso em direção à liberdade que pretendemos reconstituir no Dossiê Imprensa Régia, cuja abertura conta com a palavra de uma das maiores especialistas no assunto, a historiadora Maria Beatriz Nizza da Silva, que, pesquisando exemplares do primeiro jornal surgido no
Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, conseguiu desvendar, por meio de anúncios e outras in formações ali
publicadas, como eram a vida e as relações sociais da antiga Corte durante o período joanino.
Os historiadores Luiz Carlos Villalta, Mary Del Priore e Lúcia Bastos compõem um quadro muito
interessante sobre a sociedade brasileira no tempo de d. João. Rubens Borba de Moraes, antigo diretor
da Biblioteca Nacional, já falecido, e o acadêmico José Mindlin - os dois bibliófilos mais atuantes e
conceituados do país -, são outras presenças importantes no dossiê. Eles falam dos primeiros livros
publicados no Brasil.
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O leitor atento decerto estranhará informações desencontradas em um e outro artigo. É que quando Noronha
Santos e Rubens Borba de Moraes escreveram seus textos,
a pesquisa histórica não havia avançado a ponto de reunir
informações inquestionáveis sobre o surgimento da Imprensa Régia, daí as imprecisões. Hoje se sabe com certeza
que a primeira tipografia destinada à Impressão Régia foi
trazida ao Brasil, nos porões do navio Medusa, por obra de
Antônio de Araújo de Azevedo, o futuro conde da Barca.
A vida deste ilustre personagem é relatada no Dossiê pelo
historiador Marcus Tadeu Daniel Ribeiro.
A criação da Impressão Régia é só um detalhe, embora fundamental, na ponta de um processo
histórico cujas conquistas relevantes são na verdade o direito de pensar e a livre circulação de idéias
antes interditada ao nascidos neste país. Pois é aí, no período joanino, que o Brasil vai deixando de
ser uma colônia cujo cérebro ficava do outro lado do Atlântico e começa a constituir-se como nação
pensante, embora tardiamente posta ao foco do Iluminismo.
Dois outros artigos, na seção Registros e Documentos, se relacionam com o tema desta edição. Há
200 anos, enquanto a família real portuguesa transmigrava para o Brasil, era lançado na Europa o Fausto
de Goethe, inspirado num mito cuja emblemática trajetória é aqui evocada pelo escritor Mario Pontes.
Já a editora-assistente da Revista do Livro, Cecília Costa, escreve sobre o militar e naturalista brasileiro
Domingos Alves Branco Muniz Barreto. Militar e naturalista? Sim, mas também um competente espião a
serviço de d. João. Seus informes secretos, endereçados ao rei, sobre a invasão de Portugal pelas tropas de
Napoleão, foram parar na Real Biblioteca, cujo acervo deu origem à Biblioteca Nacional. O manuscrito desse agente secreto do século XIX - Memória dos sucessos acontecidos na cidade de Lisboa desde 29 de novembro
de 1807 até 3 de fevereiro de 1808 -, guardado na Seção de Manuscritos da BN e pouquíssimo conhecido até
mesmo por especialistas, foi publicado apenas uma vez, em 1825, num jornal maçônico. Agora, 185 anos
depois, vem à luz nas páginas da Revista do Livro.

Benicio Medeiros
Editor da Revista do Livro
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Entrevista / Maria Beatriz Nizza da Silva

“Com licença
de Sua Alteza Real”
Por Cecília Costa e Benicio Medeiros

O interesse da historiadora portuguesa Maria
Beatriz Nizza da Silva pelo Rio joanino e pela Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal publicado no
Brasil, começou acidentalmente quando ela ainda
freqüentava a Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Já formada, na hora de decidir
qual seria seu tema de mestrado, o professor João
Cruz Costa incentivou-a a pesquisar a vida do filósofo português Silvestre Pinheiro Ferreira, que viera para o Brasil no rastro da família real, fugindo
da invasão francesa em Lisboa. A fim de descrever o
cotidiano da cidade na qual Silvestre moraria e daria aulas por mais de dez anos – mais precisamente

9

de 1810 a 1821 – Maria Beatriz recorreu a anúncios
veiculados na Gazeta do Rio de Janeiro, sobre, por
exemplo, vendas de moradias, ofertas de emprego,
negociações envolvendo escravos, venda de livros,
vestuário e moda, procissões, festas, espetáculos
teatrais, médicos e professores que ofereciam seus

Maria Beatriz Nizza da Silva

serviços.
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Puxando o fio da meada, no caso, a pesquisa de
jornais, posteriormente, Maria Beatriz enveredaria
pela imprensa baiana, dedicando-se a pesquisar a
primeira gazeta soteropolitana, denominada Idade
de Ouro no Brasil, de propriedade do português Manuel Antônio da Silva Serva. Mais recentemente,
a historiadora voltou a dedicar-se apenas à Gazeta
do Rio de Janeiro, ampliando a primeira pesquisa, o
que resultaria num novo livro, editado em 2007 pela
Eduerj, já visando aos festejos do bicentenário da
chegada da família real à sua colônia tropical.
Maria Beatriz mantém residência em São Paulo
e Lisboa, mas sempre que pode dá um pulo no Rio
de Janeiro para aprofundar suas pesquisas. Na entrevista abaixo a historiadora – respeitada tanto no
Brasil como em Portugal por seus estudos e atividades à frente de instituições e eventos – fala à Revista do Livro sobre o conteúdo de seus livros mais
Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal do Brasil.

famosos, ou seja, sobre a cidade encontrada por d.
João VI e sua comitiva, o início da imprensa áuli-

Consultando os jornais, deu-se um verdadeiro

ca no Rio e na Bahia, e também sobre as primeiras

“estalo de Vieira” na sua arguta mente de pesquisa-

obras da Impressão Régia, que inaugurou, em 1808,

dora. Ao tomar contato com a Gazeta, a vida pro-

a ´publicação de livros no Brasil.

fissional da então mestranda em Filosofia seguiria

10
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um novo rumo. A jovem se apaixonou pela história

RL - Fale-nos um pouco de seus livros. Quantos

social do Rio de Janeiro no início do século XIX

foram publicados até hoje? E quais são os mais

e, conseqüentemente, enveredou por um campo de

importantes, do seu ponto de vista?

pesquisa que nunca mais abandonaria. Após ter es-

MARIA BEATRIZ – Tenho muitos livros publi-

crito a tese sobre Silvestre, seu próximo passo foi

cados. Sinceramente, não seria capaz de citá-los to-

um doutorado dedicado integralmente à vida e aos

dos aqui, não teria paciência para isso. Teria que

costumes vigentes na capital brasileira desde a che-

ter uma lista comigo.Desde 1975, publiquei muita

gada de d.João até a independência proclamada por

coisa. Cultura e sociedade no Rio de Janeiro, de 1808

seu filho, d. Pedro I. Este trabalho, publicado em

a 1821, é considerado um clássico, por ter sido o

1977 em livro com o título Cultura e sociedade no

primeiro que apareceu sobre o período joanino. Foi

Rio de Janeiro (1808-1822, é hoje considerado um

publicado em 1977, em São Paulo, pela Companhia

clássico da história da sociedade carioca nos tempos

Editora Nacional, e depois teve uma segunda edi-

da corte joanina.

ção em 1978. Há ainda um outro livro meu, tam-
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bém publicado em São Paulo, sobre o casamento no

se abastecessem de água no chafariz no Largo do

Brasil colonial – na realidade chama-se Sistema do

Paço. Ele só deixava os escravos irem pegar água

casamento no Brasil colonial e foi editado pela T.A.

em barris e bilhas. Os outros, mandava para cháca-

Queiroz, em 1974 - que costuma ser muito citado.

ras nos arredores, pegar água nas chácaras. Como

Depois que fui para Portugal, e houve aquela gran-

é que aconteceu isso: uma seca em janeiro, época de

de safra de edições durante os festejos do Desco-

chuvas?... O fato é que a Intendência foi criada logo

brimento, publiquei um livro pela Editora Estampa,

que D. João VI chegou aqui. E teve muito trabalho

Vida privada e cotidiana no tempo de D. Maria I e D.

pela frente...

João VI no Brasil. Um livro ótimo, porque deram
dinheiro para fotógrafo. Ficou muito ilustrado. Foi

RL – Foi o intendente Vianna quem preparou a

publicado em Portugal, mas muita gente o tem,

cidade para a chegada da família real?

aqui no Brasil. Sobre a Impressão Régia não tenho

MB – Não, foi o vice-rei, Marcos Noronha, o conde

exatamente um livro, mas fiz pesquisas que envol-

dos Arcos. O Viana veio junto com a corte. D. João

veram suas publicações já no meu primeiro livro,

chegou e começou a tomar as medidas necessárias

sobre cultura e sociedade.

para que o governo funcionasse. E a participação
da Intendência de Polícia foi fundamental. Estra-

RL – Quais as principais mudanças ocorridas no

das, iluminação, calçamento. D. João foi morar na

Rio de Janeiro quando a família real se transfere

Quinta da Boa Vista. O caminho era isolado. A po-

para cá?

lícia iluminou-o. Casas foram construídas ao longo

MB – Fiz justamente alguns comentários a respeito

do caminho que levava a São Cristóvão. Parte do

dessas mudanças numa conferência recente em Ni-

paço também foi muito bem iluminada. Se Carlota

terói, na UFF. Até usei a expressão do Paulo Fer-

Joaquina estava em Laranjeiras, a área em questão

nandes Viana, intendente de polícia no Rio durante

também tinha que ser iluminada. Onde a família

doze anos, que dizia que, de acordo com instruções

real estava era preciso ter certos cuidados. E a ilu-

de dom João VI, queria “embelecer e enobrecer” a

minação era uma forma de evitar roubos, garantir

cidade do Rio de Janeiro. A cidade, como sede da

a segurança, pois na escuridão tudo pode acontecer.

corte, tinha que mudar. Logo que aqui chegou, o

Havia também a questão do lixo... Quem fazia o des-

intendente de polícia tomou todas as medidas ne-

pejo no mar eram os escravos, mas havia pessoas

cessárias de urbanização. Não era prefeito, a Câma-

que preferiam jogar o lixo pela janela. Paulo Viana

ra não tinha dinheiro para isso. No Rio de Janeiro

ameaçou com multa pecuniária e até mesmo com

daquele período, a Intendência de Polícia era fun-

cadeia os que assim o fizessem. Tomou medidas

damental. Paulo Fernandes Viana era um indiví-

muito firmes em relação a essa questão da limpeza.

11

duo muito culto e competente. Eu não sabia, vi isso
agora na Biblioteca Nacional. Em 1809, em janeiro,
época das chuvas, houve uma seca enorme. E ele
teve que tomar medidas de racionamento de água.
Proibiu que as embarcações inglesas e portuguesas

RL – O Em relação aos livros, que é o nosso assunto... Como era a circulação de livros por aqui
antes de d. João chegar ao Brasil?
MB – Tipografias eram proibidas, mas não os livros.
Estes entravam no Brasil, podiam ser importados,

R_LIVRO_50.indb 11
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mas havia restrições. Trabalhamos muito em Por-

nha uma licença especial. Ou seja, havia privilégios

tugal com a documentação da Real Mesa Censória.

para as pessoas em que eles confiavam.

Para todos os livros que eram mandados para o Bra-

RL – Pessoas da elite portuguesa, certamente...

sil pelos livreiros, tinha-se que fazer uma lista deles

MB – Claro, quem lia era uma elite, sempre.

e enviá-la à Mesa Censória. Às vezes os livreiros não
punham os títulos completos, disfarçavam o nome do

RL – Quais eram os critérios da Real Mesa Cen-

autor, e muitas vezes os indivíduos que compunham a

sória?

Real Mesa Censória mandavam refazer as listas, para

MB – No tempo de Pombal, evidentemente, qual-

que ficasse claro se não se tratava de livros proibidos.

quer obra que versasse sobre jesuítas era proibida.

Este comércio existia. Traziam livros para a Bahia,

Depois, sobre a Revolução Francesa também. A Re-

Rio de Janeiro e outros lugares...

volução Americana estava mais longe, mais distante
no que diz respeito às influências e à divulgação e,

RL – Minas Gerais também, não?

com isso, tiveram mais cuidado com as obras que

MB – Em Minas Gerais também havia livros. Mas

achavam que tinham provocado a Revolução Fran-

os livros entravam sobretudo pelos dois portos, Sal-

cesa. Como se vê, as preocupações e a censura iam

vador e Rio. Havia este controle muito rigoroso de

variando conforme a época....

todos os livros trazidos pelos livreiros.
RL – Como era a censura no Brasil?
RL – A Mesa Censória estava ligada à Inquisi-

MB – Não era só para os livreiros que se dedicavam

ção?

ao comércio de livros. Por exemplo, um desembar-

Mb – Não, antes era um tribunal. Quando surgiu a Real

gador viajava de Portugal para o Brasil. Vinha ocu-

Mesa Censória, mudou de nome, mas a censura conti-

par um cargo aqui e trazia a sua biblioteca, porque

nuou sendo uma censura não ligada à Inquisição, mas

não podia passar sem livros. Quando viajava, tinha

ao Desembargo do Paço. A entidade era a mesma, mas

que dar a lista de seus livros para a censura.

esta Real Mesa Censória foi criada por Pombal. A documentação é mais do tempo de Pombal.

RL – É possível se levantar como eram as bibliotecas particulares na Colônia?

12
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RL – Quer dizer que a censura assolava tanto no

MB – Eu trabalhei com isso. Há o caso de um padre

Brasil como em Portugal...

que foi lá para Mato Grosso levando uma biblioteca

MB – Sim, a edição de livros era controlada tam-

ótima. Não tinha apenas obras religiosas, mas livros

bém em Portugal. Mas havia obras – isto é muito

de química, física, história natural etc. Era isso que

estudado por historiadores brasileiros – para as

ocorria, cada indivíduo trazia sua biblioteca para o

quais se dava licença de leitura. Um indivíduo era

Brasil. Mas também voltavam para Portugal, levan-

desembargador, por exemplo, e queria ler um livro

do de volta suas bibliotecas. Eram bibliotecas pro-

que não era daqueles mais ortodoxos, digamos as-

fissionais, não bibliotecas de lazer. Quem tinha livro

sim. Ele, por causa do seu status, podia ler. Como

era quem precisava para a profissão. Bibliotecas de

era um indivíduo com cargo publico respeitável, ti-

cirurgiões, médicos, padres, magistrados. Só havia

2/10/09 5:44:25 PM
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um livro que era uma exceção, aparecia em todas

do de livros. Sabemos, porém, que existiam maneiras.

as bibliotecas. As aventuras de Telêmaco, de Fénelon.

Havia truques. Um livro tinha uma capa, mas depois

Estava sempre misturado ás bibliotecas profissio-

o conteúdo era diferente. Mandavam listas dando a

nais. Mas na maioria dos casos o livro era um ins-

entender que Rousseau, o de Nova Heloísa e O Con-

trumento de trabalho.

trato Social, era um outro Rousseau. Existem muitos Rousseaus, como vocês sabem... Gabriel Bonnot

RL – E os professores? Tinham muitos livros?

de Mably, outro filósofo francês, era um dos autores

MB - Não, tinham poucos. Depois da expulsão dos

mais temidos pelos censores, logo nunca punham nas

jesuítas, Pombal criou as aulas régias. Aqui no Bra-

listas o seu nome. E com isso as autoridades manda-

sil também houve as aulas régias. Este curso era

vam fazer listas mais completas, para saber se não

de primeiras letras, gramática latina, retórica e filo-

havia falcatruas...

sofia, mas retórica e filosofia só havia nas grandes
cidades, Rio e Salvador. O mais fácil, entre os livros

RL – Havia uma Mesa Censória no Brasil?

adotados, era encontrar o básico, primeiras letras e

MB – Não, as normas, o controle, vinham de lá.

gramática latina. O professor ganhava muito mal e

Quando d. João veio para cá, a censura ficou ligada

não tinha biblioteca, quando muito tinha um dicio-

à Impressão Régia e foram indicados os censores,

nário de latim. Pelos inventários que vi lá em São

uma espécie de mesa censória local.

Paulo, por exemplo, quase ninguém tinha livro. São
Paulo era uma capitania pobre, periférica. O profes-

RL – Sabe que tipo de obra era mais negociada

sor de gramática latina não tinha muito dinheiro. O

pelos livreiros brasileiros?

nível deles era bem baixinho.

MB – Havia livros que eram importados em grande
quantidade, 24 exemplares, 50. Os livros de horas

RL – Por isso que nossa elite ia para Portugal,

ou horas marianas, as folhinhas ou almanaques, o

estudar em Coimbra, em busca de uma forma-

Mercúrio, um periódico que havia em Portugal e que

ção melhor...

vinha bastante. Obras que não eram problemáticas,

MB – Claro, iam para a Europa. Estes que iam para

religiosas, de devoção, eram as que tinham mais sa-

Coimbra tinham que fazer retórica e filosofia aqui

ída.

no Brasil. Em Coimbra, muitas vezes tinham uma
espécie de propedêutica –introdução a um ensino

RL – E os romances e os folhetins, vieram de-

mais completo – antes de entrar para a universi-

pois?

dade.

MB – Havia aquilo que se chamava de novela, uma

13

literatura que não era exatamente o romance, o
RL – Enfim, o controle da censura sobre os li-

grande romance como o entendemos hoje. Eram

vros era total...

romances pequenos, publicados na França e tra-

MB – O que não impedia que não existissem ma-

duzidos em Portugal, histórias morais em que, por

neiras de se escapar à censura. Nós é que não temos

exemplo, uma moça é seduzida e sofre por causa de

muitos dados nem documentação sobre o contraban-

seu pecado. Então, havia toda essa literatura roma-

R_LIVRO_50.indb 13
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feitas no fim do século XVIII. E havia uma grande
produção francesa. O Diderot, por exemplo, na Enciclopédia, diz que as elites intelectuais não ligavam
para esta produção de novelas, muitas vezes de autoria de mulher, outras vezes feita por homem, pois
consideravam subliteratura. Mas o fato é que havia
interesse. Não sabemos quem comprava. No período joanino, havia o público feminino, que veio do
reino e que estava habituado a ler estas novelas. E
que comprava. Porque a quantidade de novelas que
os livreiros anunciavam na Gazeta do Rio de Janeiro
era surpreendente. Eu tenho um livro que publiquei
no ano passado pela editora da Uerj sobre a Gazeta que tem, justamente, uma parte sobre o livro e
a leitura naquela época. E que mostra este grande
interesse pelas novelas. Mas um ministro nunca diria publicamente que tinha em sua biblioteca uma
novela. Era subliteratura, nunca era declarada. VeIdade d’Ouro do Brazil era publicado na Bahia.

jam o exemplo da biblioteca de Antônio de Araújo
Azevedo, o Conde da Barca...

14
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nesca, uma coisa a que davam o nome de novela.

RL – Foi ele que trouxe de Portugal os tipos para

Um autor muito lido era o francês Marmontel, au-

que a Impressão Régia pudesse funcionar, não?

tor de contos morais. Quando começa a atuação dos

MARIA BEATRIZ – Foi, era um diplomata culti-

livreiros no tempo de d. João, eles têm uma ofer-

vado, que gostava de livros. Quando ele morreu, em

ta de novelas espantosa. Todas elas traduzidas em

1817, deixou uma biblioteca espantosa. Trabalhei

Portugal. E havia livros também como Robinson

com o catálogo feito na época, que está hoje na Bi-

Crusoé, de Daniel Defoe, ou As aventuras de Gulliver,

blioteca Nacional. Não me lembro de cor, de cabeça,

de Swift. Ainda não fiz este confronto, mas tenho

quantos livros eram. Mas havia livros em inglês, es-

um amigo que está trabalhando nessas novelas tra-

panhol, francês, italiano. Ele esteve em Haia, como

duzidas em Portugal. Eu disse a ele: Villalta [his-

encarregado de negócios de Portugal, e tinha alguns

toriador Luiz Carlos Villalta, entrevistado neste

volumes em holandês. Na sua biblioteca, havia uma

número], pega a tradução portuguesa e compara

seção que denominou de romance, mas com obras

com o original francês ou inglês. Creio que a tra-

clássicas, dos autores antigos. Uma lista muito curta

dução era muito livre. Deviam cortar certas partes

de romances no sentido mais nobre da palavra. As

que poderiam ser objeto de censura. No período

novelas, ele praticamente não as menciona. Já nas

joanino e antes. Essas traduções começaram a ser

novelas anunciadas pelos livreiros do Rio de Janeiro,
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na Gazeta, há muitos títulos com as seguintes clas-

já era livreiro em Portugal, é um caso desses. Ele era

sificações: novela africana, novela americana, novelas

um dos que mais anunciavam na Gazeta. Havia em

galantes e instrutivas, contos alegóricos e morais,

Portugal uma tradição de livreiros franceses, entre

contos históricos e filosóficos, história oriental, his-

eles Bertrand e Paul Martin, que veio para cá.

tória verdadeira, indiana, história moral e política,
anedotas históricas. Mas a palavra romance só nos

RL – Antes da Impressão Régia se editou alguma

aparece num título e mesmo assim de forma indireta:

coisa no Brasil, apesar da proibição?

Amor e probidade, novela extraída de um romance em

MB – Há aquela história da Relação da entrada do

carta. A palavra romance não era utilizada. Quanto

bispo..., editada pelo português Antônio Isidoro da

às novelas, havia títulos como Amores orientais, Amor

Fonseca. Creio que existem dois exemplares, hoje,

ultrajado, Amor de Ariane e Anarda, O amante militar,

vi um numa exposição em Nova Iorque. É uma rari-

numa oferta muito grande à venda no Rio de Janei-

dade bibliográfica na qual não estou muito interes-

ro. Voltando ao Conde da Barca, eis o que eu esta-

sada, é uma parte que não conheço muito bem. Con-

va a dizer. Havia o uso restrito do termo romance

ta mais para os bibliófilos. Mas depois aconteceu o

a obras em latim, Daphnis e Cloe em grego, Crônicas

seguinte: Antônio de Araújo Azevedo, ministro dos

do Palmerim da Inglaterra, As aventuras de Telêmaco,

Negócios Estrangeiros e da Guerra de Portugal,

O engenhoso fidalgo Dom Quixote, de Cervantes, um

entre 1804 e 1807, havia importado os tipos para

livro em alemão, um livro de Lope de Vega... enfim,

a Secretaria. Quando ocorreu o anúncio da invasão

na classe de romance, em sua biblioteca, estão alguns

francesa, a tipografia não havia sido montada ain-

que são, outros não. Ele listou ao todo quinze roman-

da. Ele então trouxe os tipos para o Brasil no navio

ces e apenas três novelas, uma inglesa, uma alemã e

Medusa, em novembro de 1807. A Impressão Régia

uma francesa.

no fundo estava ligada ao ministério dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra, e por isso depois ficaria

RL – O comércio livreiro aumentou com o sur-

ligada ao Rodrigo de Souza Coutinho, futuro Conde

gimento da Impressão Régia?

de Linhares, que substituiria o Antônio de Araújo

MB – Aumentou. Antes se sabe da existência de

no cargo de ministro.

dois livreiros apenas, depois surgiram muitos, quase que todos com seus estabelecimentos localizados

RL – A criação da Impressão Régia foi uma

no centro da cidade, na rua da Quitanda e adjacên-

determinação do próprio príncipe regente, d.

cias Só que as lojas não eram como as livrarias de

João?

hoje. Os que faziam anúncios na Gazeta tinham, em

MB - Claro. Como é que o governo poderia fun-

sua maioria, lojas só de livros. Mas havia lojas que

cionar sem a divulgação pela imprensa de decre-

vendiam outras mercadorias, além de livros, tudo

tos, normas, alvarás, editais da polícia? A imprensa

misturado. A loja do Silva Serva, aquele da tipogra-

surgiu no Rio porque o governo joanino precisava

fia baiana, era uma mistura. Comercializavam junto

dela. Tanto que foi criada por carta régia, em 13

lustres, móveis e livros. Mas alguns livreiros nego-

de maio de 1808. Já a da Bahia foi diferente. Era

ciavam exclusivamente livros. O Paul Martin, que

um empreendimento capitalista do português Ma-
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nuel Antônio da Silva Serva. Eu chamo de Gaze-

em que há uma defesa dos direitos autorais. Portan-

ta da Bahia, em meu livro, mas ele não podia usar

to, já existiam. É por isso que as pessoas pediam o

este nome. A Gazeta era privilégio dos empregados

privilégio. Havia livros profissionais para estudos

públicos da Secretaria dos Negócios Estrangeiros.

na Academia Militar ou Cirúrgica, havia livros de

Silva Serva conseguiu a autorização de publicar um

medicina, como o do médico de câmara do d. João,

periódico na Bahia, mas sem o nome de Gazeta. Pôs

Como evitar enfermidades no Rio de Janeiro. Publica-

então outro nome, Idade de Ouro do Brasil. Só que

vam-se também muitos sermões religiosos, ditos

ele não poderia publicar os documentos oficiais, que

em Igrejas, para ocasiões importantes, eventos que

eram exclusivos da Gazeta do Rio de Janeiro, que era

queriam celebrar. Sermões proferidos por padres. E

na verdade o diário oficial.

publicavam também algumas novelas. Em 1815, publicaram A história da donzela Teodora, O triplo efei-

RL – Além da Gazeta o que a Impressão Régia

to de uma infidelidade, bem moralista. E uma outra,

publicava nesses primeiros tempos de funciona-

O castigo da prostituta. Nesse ano, aliás, publicaram

mento?

muitas novelas, não sei dizer por quê. Também foi

MB – Publicava livros de autores variados. Nor-

impressa a novela As duas desafortunadas.

malmente, quando eram os próprios autores que

16
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solicitavam a impressão, a quantidade era muito

RL – A essa altura o livro era ainda um privilé-

pequena, porque as tiragens dependiam do núme-

gio da elite?

ro de subscritores ou assinantes, que arcavam com

MB – Ainda era, basta ver a lista dos subscritores,

os custos. Se houvesse subscritores em número su-

altos funcionários, nobres. O povo era analfabeto.

ficiente, os autores pediam o privilégio do Rei, ou

Eu não sei quem assinava a Gazeta do Rio de Janeiro,

seja, a autorização para que seus livros fossem pu-

mas na Bahia os assinantes não chegavam a 200.

blicados pela Impressão Régia, o direito de impres-

Por causa disso, a certa altura pensaram até em sus-

são e de venda.

pender a edição da Gazeta da Bahia.

RL - Já havia algo parecido com o direito auto-

RL – D. João foi portanto responsável pela vinda

ral de hoje?

da Real Biblioteca e pela criação da Impressão

MB - Sim, o direito era do autor. A esse respeito

Régia. Era um homem culto, gostava de livros?

existe um caso muito curioso. Silvestre Pinheiro

MB – Tenho umas indicações de livros destinados a

Ferreira, membro da junta que selecionava os li-

d. Pedro, para a educação do infante. Mas quase não

vros, teve uma atitude inédita em 1815, ao defender

temos informações sobre as leituras da família real.

o direito autoral quando quiseram publicar no Bra-

Marrocos [Luís Joaquim dos Santos Marrocos,

sil uma obra que já havia sido impressa em Lisboa.

arquivista real] fornece alguns dados sobre quem

Ele foi contra a reimpressão, mas foi voto vencido.

pedia os livros. A Real Biblioteca não era uma bi-

Não aceitou e fez uma representação. Este docu-

blioteca pública. Só em 1821 ela foi regulamentada,

mento é muito importante, achei-o na Biblioteca

ganhou um estatuto. Havia uma Biblioteca Pública

Nacional há cerca de uma semana. É um documento

em Lisboa, já no final do século XVIII. Mas, aqui,
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a Real Biblioteca era para a família real, para que
os cortesãos a consultassem, e alguns estrangeiros
também. Lorde Strangford, segundo Marrocos, levou
alguns livros consigo quando foi embora. Sabemos,
através de Marrocos, quem ia à Real Biblioteca e levava livros com autorização. Mas não era pública, só
com o estatuto de 1821 ela ficou mais aberta, e mesmo
assim para cortesãos e um círculo restrito de intelectuais. Silvestre Ferreira era um que levava livros para
casa, com autorização dos bibliotecários do rei.
RL – Sabe se d. João gostava de ler?
MB – Não tenho informação. Sei que lia periódicos
publicados na Inglaterra. O Português, o Investigador
Português, o Correio Braziliense... Já d. Pedro, durante sua formação, lia livros didáticos, pois tinha que
lê-los. Na família real, quem sabemos com certeza
que lia mesmo, está nas cartas, era a princesa Leopoldina, austríaca cultíssima, com interesses variados. E só ver as encomendas de livros que fazia ao

Todos os livros publicados em Portugal, até sobre culinária,
passavam pelo crivo da mesa censória.

marquês de Marialva, em várias línguas. Obras de

va imprimir. No frontispício havia o carimbo: “Com

história, geografia, ciências, botânica, mineralogia,

licença de S.A.R.”, isto é, com licença de Sua Alteza

zoologia, clássicos. O amor que d. João tinha pelos

Real. Bastava ver o livro para entender que a Coroa

livros, é isso que precisa ficar entendido, sobretudo

tinha interesse em divulgá-lo. Em geral eram obras

no que diz respeito à sua biblioteca, é por ser ela

sobre agricultura ou algum outro tema de interes-

parte do patrimônio da família real. Como se fosse

se público. Uma delas versava, por exemplo, sobre

uma das jóias ou um tesouro dos Bragança. Os reis

o capim de Angola. Havia também os autores que

portugueses sempre tiveram livros em casa para

tinham obras e queriam publicá-las... Mas aí era pre-

uso próprio. A Real Biblioteca, para eles, era um

ciso arrumar capital. Se arrumassem subscritores, a

bem de uso pessoal valioso. Não faria sentido deixar

obra era impressa. Há um autor, Roberto Ferreira,

esse rico patrimônio da Coroa Portuguesa para os

que queria publicar um livro sobre as paisagens do

invasores franceses.

Rio de Janeiro. E acabou por publicar um outro sobre

17

elementos de desenho para os seus alunos. Desistiu
RL – Quais eram os critérios de publicação da

de publicar a obra sobre paisagens, que seria mais

Impressão Régia?

cara, e fez um livro didático sobre elementos de dese-

MB – Todas as obras que a Coroa tinha interesse

nho, que era mais barato. Não conseguiu capital para

em divulgar, por causa do seu conteúdo, ela manda-

o primeiro. O Marrocos disse explicitamente que a
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Impressão Régia cobrava caro, em relação aos preços

mação, o material, a partir do meu primeiro livro

de Portugal.

sobre a vida no período joanino no Rio de Janeiro.
Quando voltei à Gazeta do Rio, fiz um trabalho mais

RL – Além da Impressão Régia surgiram outras

focado sobre o jornal e a vida cultural. Foi diferen-

tipografias?

te. Primeiro, levantei os costumes no Rio, através

MB – Houve outras tipografias, sim, mas só na

dos anúncios publicados na Gazeta. No segundo

época do movimento de Independência é que elas

livro, tratei especificamente da Gazeta, cultura e

surgiram em grande quantidade, pois a Impressão

sociedade.

Régia não dava conta de tudo. Houve a da Bahia,
a do Manuel da Silva Serva, que durou de 1811 a

RL – Houve quem dissesse que a Gazeta do Rio

1823. Era um capitalista, um reinol, que obteve au-

de Janeiro era apenas um diário oficialesco, sem

torização para imprimir. Ele não teve muito proble-

valor algum. Como a senhora conseguiu tirar

ma para montar a tipografia. Mas para editar a A

tanto material importante desse jornal?

Idade de Ouro do Brasil, sim. Neste caso, necessitou

MB – Eu não gosto de guerras na Europa, casas

de autorização régia, já que editar jornal era um

reinantes. Não me interessava em nada a história

privilégio da Impressão Régia do Rio. Surgem ou-

diplomática, a política européia. Como disse, meu

tras tipografias e periódicos no movimento da In-

primeiro interesse na Gazeta do Rio foi para estudar

dependência. Para montar uma tipografia era preci-

a vida de Silvestre Pinheiro, objeto de minha tese de

so pedir concessão ao governador. Manuel morreu

mestrado. Eu precisava saber o ambiente cultural

em 1819, mas a empresa continuou com a viúva e

do Rio quando Silvestre publicou suas Preleções Fi-

com o sócio dele.

losóficas. Ainda estava no departamento de Filosofia
– depois me mudei para o de História. O João Cruz

18
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RL – Como foi esse seu trabalho de pesquisa so-

Costa, titular de Filosofia da Universidade de São

bre as gazetas do Rio e da Bahia?

Paulo, homem da História das idéias no Brasil, me

MB – Eu trabalhei a Gazeta do Rio de Janeiro mui-

aconselhou a estudar o Silvestre, que foi da junta da

to para o livro sobre a vida privada e os costumes

Impressão Régia. Foi ele quem me incentivou, ele

vigentes no Rio de 1808 a 1822. Era minha fonte

e o Sérgio Buarque de Holanda. Tudo começou aí.

de informação. Depois fiz o livro sobre a Gazeta da

Com o Silvestre Pinheiro Ferreira, filósofo portu-

Bahia. E foi só depois que resolvi fazer o livro sobre

guês que veio para o Brasil com a família real e vi-

a Gazeta do Rio de Janeiro. Porque eu já tinha infor-

veu aqui até 1821. Depois vieram os outros livros.
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Obrigado, Napoleão!
José Mindlin

Devíamos ser muito agradecidos a Napoleão

tudei a Impressão Régia, a primeira tipografia a ser

Bonaparte. Se Napoleão não tivesse planejado a

oficialmente autorizada no Brasil, o que ocorreu em

invasão de Portugal, a Corte não teria se mudado

maio de 1808, com a chegada da família real.

para o Rio, com todas as grandes mudanças que

O doutor Rubens Borba de Moraes, que foi um

ocorreram na vida do país, entre estas a criação da

grande amigo meu, formou uma coleção espeta-

Impressão Régia.

cular de publicações da Impressão Régia. Ele fez

Sem Napoleão, decerto acabaríamos conquistan-

uma pesquisa na Biblioteca Nacional e em outras

do a independência e faríamos outros avanços, mas

bibliotecas brasileiras e conseguiu levantar uma

provavelmente com um atraso bem maior. Houve

relação quase que completa de tudo o que foi edita-

o risco, na Independência, de o Brasil ser todo di-

do naquela época. Este trabalho deu origem ao que

vidido, risco este que também aconteceu quando

chamamos de dicionário, na realidade a Bibliografia

d. Pedro abdicou, em 7 de abril de 1831. Duas das

da Impressão Régia do Rio de Janeiro, organizada

grandes conquistas do primeiro e do segundo rei-

por Rubens e por Ana Maria de Almeida Camargo

nados foram a preservação da unidade nacional e a

(Edusp, 1993). Saiu em dois volumes, um sobre as

manutenção da mesma língua no enorme território

publicações e outro sobre os decretos e documentos

brasileiro.

oficiais.

Pessoalmente, sempre tive grande interesse pela

Quando o Rubens morreu, ele me deixou em

Impressão Régia, porque tudo o que diz respeito ao

testamento a biblioteca dele, inclusive a coleção que

livro brasileiro me interessa, e não só como colecio-

formara da Impressão Régia, de mais ou menos 500

nador. Bibliófilo, gosto da história de nossos livros,

livros. O que eu encontrava de Impressão Régia, eu

desde os seus primórdios, e, conseqüentemente, es-

sempre passava para ele, para que completasse a co-
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leção. Com isso, herdei muitos livros que lhe dera

ceu, de Tomás Antonio Gonzaga, foi da Impressão

de presente. Assim, de certa forma, foi um trabalho

Régia, em 1810. E a tiragem foi de dois mil exem-

feito em conjunto.

plares, o que era muita coisa para a época. Hoje só

A Impressão Régia foi importantíssima para a

se conhecem talvez uns dez a doze exemplares do

vida cultural brasileira. Antes, as publicações eram

livro. Gostaria de destacar também que a primeira

rigorosamente proibidas. Creio que houve apenas

edição das Aventuras do Barão de Munchausen saiu

uma obra, de 1747, impressa pela tipografia de An-

pela Impressão Régia do Rio, antes da de Lisboa. É

tônio Isidoro da Fonseca. Era uma publicação in-

a primeira edição em língua portuguesa.

teiramente inocente, uma relação da entrada de um

Este livro não tinha ilustrações, mas alguns

bispo. Assim mesmo, Isidoro foi preso e mandado

chegaram a ter. As armas do Império, o brasão das

para Portugal. Sua tipografia foi apreendida. Isido-

armas brasileiras, é uma das impressões importan-

ro era português, um impressor português, e não

tes da Impressão Régia, porque era uma gravura

pensou em fazer o livro clandestinamente. Estava

a cores. A maior parte dos livros era em preto e

no Brasil e decidiu montar uma tipografia, mas a

branco.

censura portuguesa era muito rigorosa.

20

A qualidade gráfica e a beleza estética das pu-

Depois disso, só com a Impressão Régia reco-

blicações eram meio desiguais. Mas houve grande

meçou-se a fazer livros no Brasil. Ou seja, a criação

influência de autores ingleses. E uma das edições

da Impressão Régia representou a libertação das ti-

dos Ensaios morais de Alexandre Pope é uma edição

pografias no Brasil, em 1808. Logo em seguida, em

de luxo, em excelente papel, uma diagramação mui-

1811, apareceu na Bahia a tipografia Silva Serva, de

to bonita. De modo que as escolhas, pelo jeito, eram

Manuel de Antônio de Silva Serva, outro tipógrafo

atabalhoadas. Publicou-se muita coisa durante 14

português, fundador do periódico A idade de ouro

anos – de 1808 a 1822 – de boa e má qualidade.

no Brasil. E começaram a surgir novas impressoras,

O critério era amplo, procurando atender a uma

sem parar, como se houvesse explodido repentina-

demanda variada. Editavam-se manuais de constru-

mente uma demanda há longo tempo contida.

ção e de higiene. Livros técnicos e literários. Acho

O que a Impressão Régia publicou entre 1808

que houve 14 traduções de romances. Entre elas,

e 1822 é uma coisa extraordinária. Como eu disse,

Paulo e Virgínia, do abade Bernadin de Saint Pierre.

há uma parte de documentos oficiais, mas também

E publicaram-se também vários autores brasileiros.

foram publicadas obras de literatura, de ciência, de

Em minha casa, possuo quinhentos livros da Im-

matemática. Só que até hoje não se descobriu qual o

pressão Régia, a maior parte colecionada pelo Ru-

critério de escolha das publicações. Deviam dar as

bens.

sugestões ao diretor, e ele as aceitava ou não.

Já está decidido que vou doar toda a minha Bra-

A maior parte dos livros publicados pela Impres-

siliana para a USP. Toda a parte de minha biblioteca,

são Régia, hoje, é considerada raridade. Obras ra-

desde o século XVI até os nossos dias, de assuntos

ras, valiossíssimas. Algumas tiragens foram muito

brasileiros, por autores brasileiros e estrangeiros.

grandes. Mas, mesmo assim, têm valor. Por exem-

São mais ou menos 25 mil a 30 mil volumes (17

plo, a primeira edição brasileira de Marília de Dir-
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Partida da família real em 29 de novembro de 1807.

a 18 mil títulos). Foram doados, mas a Usp está

Creio que a construção na Universidade vai ficar

construindo um prédio para receber esses livros.

pronta no ano que vem.

Por enquanto, portanto, continuam em minha casa.
Se fosse dividir entre os meus filhos, perderiam a
importância, e os filhos também pensaram que era
importante assegurar a permanência do conjunto.

José Mindlin, membro da Academia Brasileira de
Letras, é o maior colecionador de livros do Brasil. Este
depoimento à Revista do Livro foi colhido por Cecília
Costa.
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O começo
de uma nova nação
Mary Del Priore

É sabido que a transmigração da Corte de Lis-

canizada. Teve início um processo cujas discretas

boa para o Rio de Janeiro provocou transformações

marcas, mais tarde, colocariam em cheque as re-

significativas na evolução econômica, na vida social

lações do Brasil com Portugal. Viveu-se a partir

e cultural e na estrutura da colônia. Algumas de-

de então, uma aceleração das comunicações, uma

las atingiram a fundo a sociedade, especialmente

evolução das técnicas, um encontro de novos ato-

no que diz respeito ao poder central, sendo a maior

res urbanos que pouco a pouco mudou a cara da

preocupação a de perpetuar no Brasil a estrutura

cidade e de seus habitantes.

do governo centralizado e o sistema absoluto da

Quando os Bragança desembarcaram no Rio

monarquia portuguesa. Mas, não só. Outros aspec-

de Janeiro, a cidade era, então, considerada um

tos da vida de pequenos atores anônimos da his-

dos portos coloniais mais bem localizados do

tória foram, pouco a pouco, sendo modificados

mundo. As facilidades de intercâmbio com a Eu-

por esta – pelo menos para eles – “inesperada”

ropa, América, África, Índias Orientais e as Ilhas

viagem. Foram raros os estudos realizados sobre

dos Mares do Sul indicavam, - segundo o Mar-

a vida cotidiana neste período para que pudésse-

ques de Alorna, veador da Casa Real, - um gran-

mos constatar o impacto que significou uma tal

de elo de união entre o comércio das variadas

ruptura no horizonte dos personagens locais e de

regiões do globo. Dominando vastos recursos,

seu dia-a-dia. Afinal, num certo março de 1808, a

precisava apenas de um governo eficiente, que

Colônia amanheceu Metrópole. Mestiçou-se mais

lhe desse prestígio político. A transmigração, re-

ainda. Para usar uma expressão e um conceito ca-

alizada em março de 1808, parecia consolidar o

ros à Serge Gruzinski, a colônia “globalizou-se”.

sonho do renomado marechal-de-campo e conse-

A Europa se fundiu mais ainda à América, já afri-

lheiro de d. João.
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Apesar das fantasias sobre as belezas naturais e

No Rio de Janeiro, tudo era “horrivelmente sujo!”,

possíveis riquezas, para quem chegasse a esta par-

fétido e abandonado. Cercado de mangues e char-

te do mundo, a realidade se impunha rapidamente.

cos, o burgo sofria com a falta d´água e de higiene.

Muitos viajantes vindos de cidades européias re-

Nas crônicas de viagem, as primeiras observações

gistraram em seus diários e anotações impressões

sobre a vida material, eram sempre, ou quase sem-

sobre um panorama material e cultural dos mais

pre, desabonadoras.

desoladores. Pouco tempo havia que os senhores

Mas era exatamente pelas ruelas estreitas, por

de terras, plantadores e agricultores ricos, tinham

praças sem decoração, por caminhos cheios de mato

saído de seu exílio, deslocando-se do interior ou de

que levavam para dentro e fora da cidade que o co-

pequenas cidades onde viviam, atraídos pelo brilho

tidiano de milhares de seus habitantes se construía.

do porto do Rio de Janeiro e do que viria ser a nova

O olhar panorâmico dos estrangeiros não captava,

Corte.

contudo, o formidável movimento que propulsio-

Para os que aportavam ou migravam para a ci-

nava toda a sorte de indivíduos, moradores deste

dade, havia, sim, o impacto positivo da paisagem

porto. A rápida intensificação do processo de urba-

da baía de Guanabara, um tanto amplificado pelos

nização, o aumento populacional e a passagem de

meses de longa viagem, por terra ou por mar. O

uma economia fechada para uma aberta se fizeram

contato com a natureza exuberante fazia viajantes e

acompanhar de reflexos nos mais variados grupos

imigrantes evocarem a serenidade dos ares, a vege-

sociais. A massa anônima, independentemente da

tação colorida, o recorte das serras, partes, enfim de

aparente pobreza com que era vista por estran-

um mundo natural edênico. Mas o exotismo pinta-

geiros, traduzia movimento, trabalho e esforço.

do por obras que circulavam na Europa e inflavam

Origens e cores se misturavam, mas, também, as

a imaginação, passava longe das realidades urbanas.

línguas, as atividades, as crenças e as idéias. Gente

24

Novos costumes: a população do Rio faz fila para beijar a mão de d. João.
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e coisas, objetos e pessoas se acotovelavam como

tas, quando a família real aqui desembarcou.

nunca dantes o fizeram entre nós. Os moradores re-

Apologistas da europeização como o padre Luís

agiram aos desafios das portas que se abriam para

Gonçalves dos Santos, mais conhecido como padre

o mundo e, mobilidade e nomadismo, precarieda-

Perereca, criticavam tais “bisonhos e antigos costu-

de nas ligações, passagens de uma cultura a outra,

mes que só se podiam tolerar nesta porção da Amé-

multiplicidade de referências quase nos permitem

rica e que não estavam mais em uso entre povos

inferir que, por trás da penúria material, descrita

civilizados”. De fato, podiam parecer bisonhos os

pelos estrangeiros e repetida nos manuais de histó-

costumes esses de morar em ruas estreitas em meio

ria, se gestava um singular cosmopolitismo tropical.

às quais corria um canal de águas servidas. Ruas

Cosmopolitismo de longa data, pois Gilberto

cheias de edifícios “no geral, de dois pavimentos...

Freyre já identificara, no dia-a-dia desta gente, tra-

as paredes são bem construídas de granito; as so-

ços orientais cuidadosamente trazidos pelos portu-

leiras, umbrais, vergas e esquadrias são de quartzo

gueses de suas viagens às Índias. É a “pista dos ob-

maciço, trazido da Bahia. Os tetos são cobertos por

jetos”, objetos capazes de nos falar deste encontro

telhas tubulares. O pavimento inferior é, em geral,

de culturas: os imensos guarda-sóis que abrigavam

ocupado pela loja ou armazém; o segundo e o ter-

do calor, os palanquins a se arrastar pelas ruas, a

ceiro quando existe, pelos aposentos da família para

esteira como espaço de descanso, certas beberagens

cujo acesso existem corredores estreitos e compri-

como o aluá ou doces como o alfenim, as mulheres

dos..”, conta-nos o comerciante inglês John Luccok

cobertas dos pés à cabeça por capas escuras, as casas

que desembarcara no Rio em 1808, com a intenção

caiadas de branco com beirais arrebitados, o hábito

de mercadejar. Sempre focados no cenário arqui-

de empinar papagaios, o gosto pelos espetáculos
pirotécnicos e o foguetório. Enfim, o porto carioca
ainda cheirava ao Oriente das Grandes Descober-
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Aclamação do rei: o Brasil como capital do império português.
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cia oriental, cujos interstícios serviam para a passagem de ar. Contudo, tais janelas tornavam as ruas
sombrias, tendo pois d. João, então regente, mandado reduzi-las a balcões modernos, abrindo mercado direto para os vidros vindos de Manchester.
À noite, as ruas passaram a ser relativamente bem
iluminadas por inúmeros lampiões e viam circular
patrulhas de três a quatro soldados, refletindo a presença da recém-criada Intendência Geral de Polícia
da Corte. Palavras como “civilidade” e “urbanidade”
foram incorporadas ao cotidiano graças a esta força
que cuidava, também, do abastecimento, de obras
públicas e da segurança individual e coletiva.
Mas registradas as impressões sobre os monumentos de pedra e cal, o que dizer das atividades e
da gente que aqui morava? A repetição que marcava
Sete anos depois da chegada da corte, a cidade já tinha se
transformado, graças a melhoramentos em toda a capital.

26

dores da Corte, tinha seu ritmo. Interesses, exigên-

tetônico, os prussianos Von Leithold e Von Rago

cias e necessidades moldavam a passagem do tem-

queixavam-se que o único passeio para os habitan-

po: “Bem cedo, às cinco horas começa o espetáculo.

tes era uma praça junto ao mar que pelo traçado

Primeiro um retumbante tiro de canhão da Ilha das

dos canteiros, mais parecia uma horta! Mas, dizia

Cobras estremece as janelas e obriga-me a desper-

Schlichthorst, ex-tenente de granadeiros alemães

tar conquanto a escuridão ainda seja total. Às cinco

do exército imperial, depois da vinda de d. João

e meia, um corneta da guarda policial, vizinha, soa

VI as casas já ganharam mais um ou dois andares.

a alvorada de maneira dissonante! Logo a seguir ba-

E Ernest Ebel, viajante austríaco, acrescentava que

dalam os sinos por toda a cidade, especialmente os

algumas possuíam gradis dourados à imagem de

da Candelária, tão ruidosa e demoradamente como

balcões franceses. Apenas sete anos depois do de-

se quisessem acordar os mortos. Nos dias santos,

sembarque, a cidade já tinha se transformado, gra-

soltam rojões às dúzias para que os fiéis não dur-

ças a melhoramentos em toda a capital. “Ela muito

mam à primeira missa. Às seis em ponto passam

perdeu de sua originalidade” – informava o príncipe

os presos a buscar água, rangendo as correntes. Os

Maximiliano de Wied Neuwied, referindo-se aos tais

papagaios, de que as redondezas estão cheias, sol-

“bisonhos costumes” do padre Perereca – tornando-

tam seus gritos estridentes e antes mesmo das sete,

se, hoje, mais parecida com as cidades européias”.

a ralé dos cangueiros e vendilhões já está de pé a

Mudanças? Sim. Antes da presença da família
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tagarelar e berrar”, conta-nos Ernest Ebel.

real, chamava atenção a proeminência das janelas

O mesmo horário rígido marcava, também, o

superiores feitas de treliça, o muxarabiê de influên-

dia-a-dia dos ambulantes. As vendedoras de café sa-
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íam às ruas as seis da manhã e permaneciam até as

miçanga unidos pela mesma cor, os diloguns, tinham

dez. Os vendedores de capim paravam de circular

função social e religiosa e eram “lidas” à distância.

também às dez e daí para frente só exerciam suas ven-

As negras de ganho, com seus xales azuis, tra-

das na Praça do Capim. As vendedoras de pão de ló

ziam sobre si objetos de cunho propiciatório, bus-

tinham que fazê-lo antes da ceia, ou seja, do almoço.

cando proteção, lucro e outras benesses. Esses obje-

Impressionava o número de negros escravos e

tos, dispostos na cintura por argolas individuais ou

livres circulando pelas ruas, dando aos forasteiros a

tiras de couro, eram bolas de louça, figas, saquinhos

impressão de ter desembarcado na África. Mas não

de couro, dentes de animais e também medalhinhas,

era só de lá que esses chegavam, vindos da Costa

crucifixos e outros símbolos cristãos relidos pela

da Mina, Congo, e mais tarde, Moçambique e An-

funcionalidade mágica de suas formas. Seus tabu-

gola. Também negros, escravos ou libertos, vindos,

leiros também iam protegidos por figas de madeira,

por exemplo, da América espanhola e confundidos

imagens de santo Antônio e pequenas moedas. Os

aos trabalhadores livres misturavam-se no labi-

vendedores de cestas se identificavam pelo calção

rinto da cidade. Entre eles, ranchos de audaciosos

de algodão apertado na cintura, por uma cinta de

capoeiras cruzavam a Candelária armados de paus

sarja de lã e uma camisa enrolada em volta do cor-

e facas, exibindo-se num jogo atlético apesar das pe-

po. As vendedoras de angu, prato da culinária afro-

nalidades impostas – muitas chibatadas aos escra-

brasileira, tinham que ter as vestes impecáveis. As

vos que “capoeirassem”. Carregadores e mulheres

diferentes nações de africanos e seus descendentes

ambulantes, ligeiramente vestidas, transportavam

formavam fronteiras não visíveis aos olhos de eu-

toda a sorte de mercadoria na cabeça: frutas, ani-

ropeus, organizando-se por meio de irmandades re-

mais vivos, pacotes, feixes de fumo, água potável,

ligiosas, pontos de encontros e sociabilidades como

roupas sujas e limpas, tigres (barricas de despejos)

os cantos e, mais tarde, os zungus onde não faltavam

com excrementos.

tensões e violências entre membros de diferentes

Não era uma massa uniforme como parecem

diásporas.

enxergar os estrangeiros, esta que se exibia, ofe-

Toda uma sonoridade, hoje desaparecida, identi-

recendo serviços. Nela, os indivíduos se identifica-

ficava as formas invisíveis de trabalho que enchiam

vam pelos sinais de nação, talhos e escarificações

as ruas. Ainda é Ebel quem conta: “O barulho é in-

no corpo ou na face, os cuidadosos penteados que

cessante. Aqui uma chusma de pretos seminus, cada

denotavam estado civil e pertença a determinado

qual levando seu saco de café e conduzidos à frente

grupo, os panos da Costa, o porte de amuletos, jóias

por um que dança e canta ao ritmo de um choca-

ou chinelas. O abadá, espécie de túnica branca, por

lho ou batendo dois ferros um contra o outro, na

exemplo, identificava um malê. O uso do camate,

cadência de monótonas estrofes que todos fazem

gorro circular, sinalizava o adepto de rituais bantus

eco; dois mais carregam ao ombro pesado tonel de

para ancestrais, realizados na mata, a cabula. O fez

vinho, suspenso de longo varal, entoando a cada

apontava os islâmicos. Contas enfiadas em palhas

passo melancólica cantilena; além de um segundo

da costa, as ilequês, os fios de buriti com miçangas e

grupo transporta fardos de sal, sem mais roupa que

búzios, os mocãs, conjuntos de sete, 14 ou 21 fios de

uma tanga e, indiferentes ao peso como ao calor,

R_LIVRO_50.indb 27

27

2/10/09 5:44:40 PM

O começo de uma nova nação |Mary Del Priore|

apostam corrida gritando a pleno pulmão. Acor-

o trabalhador braçal, sem qualificação. E dentre os

rentados uns aos outros, aparecem acolá seis outros

profissionais de maior valor tinham os capazes de

com baldes d´água à cabeça. São criminosos empre-

ganhar mais com o seu trabalho – como o alfaiate,

gados em trabalhos públicos; também vão cantando

o pedreiro, a rendeira, o marceneiro e outros que

em cadência. Mais adiante, passam dois aguadeiros,

geravam boa renda para seu senhor. O homem valia

aos berros desafinados, mais uma negra vendedora

mais do que a mulher. Na sessão “Avisos” de jornais

de bananas e outras de confeitos – os chamados do-

como a Gazeta do Rio ou A Idade d´Ouro no Brasil

ces – apregoando ambas suas mercadorias também

anunciava-se a venda de escravos “que tinham algu-

aos gritos. (...) Tudo é transportado à cabeça no que

ma cousa de sapateiro”, ou de cozinheiro entre ou-

os negros demonstram tal habilidade que nenhuma

tras habilidades. O importante era não ter “vícios”.

gota derrama dos líquidos, isto sem ajuda das mãos

Já a categoria das pessoas livres dividia-se em

e sempre a cantar ou a berrar. O barulho é aumen-

três grupos: os plebeus comuns – a maioria –, os

tado por uma tropa de muares, carregada de café, a

plebeus dotados de algum privilégio ou título de

qual pára em frente à casa, atravancando a rua; pior

nobreza que formavam a pequena elite colonial e o

ainda: eis que surge enorme carroça de duas rodas,

grupo emergente de ex-escravos ou de seus filhos

levando material de construção, puxada por quatro

marcado pela origem. Nos documentos cartoriais,

bois que faz um ruído ensurdecedor – o das rodas

eclesiásticos ou de estado, o nome vinha acrescido

maciças a girarem com o eixo – como se serrassem

da cor e do status jurídico da pessoa. Assim, um

pedras ou ferros”.

ex-escravo era sempre, um ex-escravo, como, por

De fato, uma música, que não se sabia se celestial
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ou infernal, marcava o ritmo da cidade. Por cima de

Mobilidade social já havia e fora amplificada

tudo, o som contínuo dos sinos lembrava que cabia

pelo aumento de atividades e serviços exigidos pela

à Igreja, tanto quanto ao trabalho, mediar a passa-

instalação da Corte. Por exemplo, as barbearias,

gem do tempo. As horas litúrgicas, distinguidas por

pontos de encontro e de conversa masculina, aten-

badaladas específicas, obrigavam os moradores à vi-

diam seus clientes com profissionais que acumula-

vência de certo simbolismo católico. Às seis horas,

vam três funções: dentista, cirurgião e barbeiro.

era o Angelus. Às 12, anunciava-se que o demônio

Tais ofícios, como o do “preto forro João Santos,

andava à solta. Melhor rezar... Às dezoito, eram as

de nação mina”, lhe permitiu, ao morrer, deixar

Ave-Marias nas esquinas, frente aos oratórios, caso

um patrimônio em jóias, peças de ouro e prata,

se estivesse na rua. Tantos toques para um enterro,

11 escravos, além dos aparelhos de sua dupla

outros tantos para um nascimento, X para meninos,

profissão, dentista e barbeiro: ferros de tirar den-

Y para meninas etc. Ao peditório em altos brados

tes, boticões, quilhas, pinças. Casado com a preta

dos mendigos se juntava aquele dos irmãos de con-

mina Gertrudes Correa, também forra, além do

frarias, com bandejas de esmolas e imagens de san-

exercício de seu ofício, João negociava com o inte-

tos à mão, numa cacofonia sem fim.

rior café, feijão, milho farinha e arroz. Sua barbearia

Com relação ao domínio de uma profissão, valia
mais aquele, escravo ou escrava, habilitado do que
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Trabalho havia em todos os escaninhos da ci-

pecados / Mala de branco pra viajar / Quem dera ao

dade. Da rua D. Manuel até as encostas do outeiro

Tonho, pobre do negro / pra sua terra poder voltar”.

dos frades bentos, onde estava sendo erguido por

Na segunda metade do século XVIII, a Praia do

eles o seu mosteiro, era a Praia do Peixe lugar de

Peixe tomara o nome de dos Mineiros em razão do

atracação das canoas de pescadores e da comer-

aumento do comércio com as Minas provocado pela

cialização do fruto de seu trabalho fresco ou ali

abertura do Caminho Novo. Daí partiam mascates

mesmo por eles salgado. Alguns pescadores eram

e cometas levando, serra acima, azeite de peixe, sal

tão bem sucedidos que emprestavam dinheiro a

e quinquilharias de porta em porta. Vestidos como

juros como o caso do “português José Francisco”,

uns frajolas, em sapatos de fivelas, e meias até o

dono de três lanchas de pescaria em alto-mar, se-

joelho, mala de madeira às costas e nelas fazendas

nhor de 30 escravos.

e meias dependuradas, traziam na mão, servindo

Aí também era grande o movimento dos traba-

também de bengala, um metro de madeira dividi-

lhadores em torno da calafetagem de barcos, obs-

do em duas partes. Antes da abertura dos portos,

truindo juntas e frestas com piche e alcatrão. Mis-

quase todos eram portugueses ou brasileiros, daí o

turados a estes especialistas da limpeza e reparação

povo chamá-los de caixeiros, por causa das caixas

de cascos, negros e negras caminhavam ligeiros,

que carregavam. Depois foram chamados matracas

cestos a cabeça e, conta Schlchthorts, todos iam

graças ao ruído que faziam com o metro para atrair

cantando, assobiando ou falando entre eles. Muitos

a clientela. Entre eles, alguns estrangeiros aprovei-

eram repentistas, buscando os motivos de seus ver-

tavam as oportunidades para pequenos negócios.

sos no que os cercava: “Vou carregando pros meus

Leithold refere-se a um médico prussiano, o dr.

29

Impressionava o número de negros circulando pelas ruas, dando aos forasteiros a impressão de terem desembarcado na África.
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Ritter, que fez fortuna no Rio vendendo porcelana

transportes por água que eram de dois tipos: botes a

importada de porta em porta. Enfatiotado, com um

dois e quatro remadores, providos de toldos de lona,

chapéu à claque decorado com o cocar prussiano,

e canoas, do formato de cochos, tripuladas por dois

todo de preto e sapatos de verniz era seguido por

negros. Baratas, elas iam a toda a parte, inclusive

um escravo que levava à cabeça um tabuleiro com

oferecendo produtos alimentícios e água às gran-

sua louça.

des embarcações que aportavam na baía. Dentro

Mais além do Valongo chegava-se ao Morro da

delas, tais trabalhadores identificavam marinhei-

Conceição, onde se instalara o trapiche de São Fran-

ros, grumetes, contramestres e pilotos, europeus e

cisco. Era um dos muitos galpões ou armazéns onde

africanos, livres ou escravos, com quem trocavam

eram depositados, sob controle do Estado, as caixas

informações, recados e, sobretudo, mercadorias. As

de açúcar vindas de Campos ou de Santos. A recep-

relações comerciais diretas entre o Rio de Janeiro e

ção do produto se traduzia em gestos repetitivos.

Angola facilitavam o contrabando, aproximava pes-

Ao chegar, as tais caixas de açúcar eram perfuradas

soas e produtos e como já se sabe, abria brechas no

para que se fizesse uma prova cabal da qualidade e

monopólio metropolitano, que, hoje, sabemos, nun-

do tipo de produto: redondo, meio redondo, bati-

ca foi tão rígido.

do e mascavado. As denominações, a seguir, eram

Ao longo da praia, um mercado informal ofe-

marcadas nas caixas. Seu peso era inscrito em tinta

recia de feijão, tremoços, bananas, a lenha e comida

preta. Havia outros trapiches, como o da Sola, por

pronta. Era muito comum comer fora de hora os

exemplo, para mercadorias especiais como peles, fa-

quitutes – palavra banto – e receitas caseiras ofere-

rinha, trigo etc. Em todos, uma colméia de homens

cidos por vendedoras. O prato mais solicitado era a

transportava fardos, pesava, auferia, marcava, ano-

carne-seca preparada com feijão e farinha em bra-

tava, assegurando as rendas mais importantes para

seiros a céu aberto; ou o Fúnji, de origem angola-

a Coroa: aquelas derivadas das alfândegas.

na, cozido de peixe, temperado com óleo de palma

Também ali perto, num terreno cedido pelos be-

acompanhado de farinha de mandioca escaldada

neditinos, a Coroa tentava melhorar as condições de

com o próprio caldo. No entender de Luís da Câma-

sua Marinha. O cenário era o Arsenal. Na parte de

ra Cascudo, pelo seu poder de saciedade o Fúnji era

baixa, uma chusma de gente arrumava e organizava

o pão dos pobres.

a munição. Na parte superior, funcionários gradua-

Impressionava o número de lojas de virtualhas

dos, inclusive oficiais em uniforme – lord Cochrane

ou vendas – dizem Leithold e Rango. “Não há uma

entre eles – trabalhavam intensamente. Uma parte

rua ou travessa que não tenha sua venda a uma pe-

dos operários era constituída por criminosos, bran-

quena distância uma das outras (...) o mau cheiro

co e negros, algemados por pesados ferros. Outra,

que exalam estas vendas, sempre repletas de escra-

por meninos de rua ou enjeitados que, entregues

vos bêbados, é insuportável. Nelas se pode comprar

ao serviço do Estado, trabalhavam desde cedo no

carne de porco, banha, velas, cerveja, azeite, vina-

aprendizado da arte de marinharia.

gre e outros mantimentos. (...) Há também merca-

Junto ao Arsenal – é sempre E. Abel quem con-

dos onde se compravam toda a sorte de gêneros.

ta – estava o principal logradouro para a locação de

Especialmente interessantes são os de animais e
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frutas. Nos primeiros vendem-se macacos de qua-

da França, da Espanha e de Portugal ou da Ilha da

tro a seis táleres, papagaios de quatro a dez e ou-

Madeira. A melhor carne é a de porco; a de boi é má

tras aves, grandes e pequenas, preços bem diversos;

pois os animais são mal alimentados. Aos legumes

nos segundos atraem nossa atenção os abacaxis, as

falta viço e substância; não têm gosto.”

bananas, os mamões e outras frutas tropicais”. Os

Horrível e pouco civilizado se considerava o cos-

escravos que trabalhavam em tais mercados apro-

tume do país – segundo Lindley – de comer com as

veitavam as horas livres para fiar algodão ou fazer

mãos, em vez de usar garfos e facas, posto que não

chapéus de palha, forma de aumentar seu ganho. “A

houvesse falta destes utensílios. “Primeiro tomam

lenha não é vendida e distribuída, como entre nós,

entre os dedos um pouco de carne e depois legu-

por fornecedores especializados, mas pelas quitan-

me e farinha. Mergulham isto no molho ou na sopa,

das aos molhos, para as necessidades do dia, car-

esmagam o conjunto na palma da mão, fazendo um

regada por escravos. Assim vemos os cozinheiros

bolo mais ou menos do tamanho de um pequeno sa-

das melhores casas voltarem do mercado seguidos

bonete, o qual assim pronto levam imediatamente à

de um escravo, que leva, além da cesta de manti-

boca, preparando outro enquanto comem”. Depois

mentos, seu feixe de lenha (...) principais alimentos

da chegada da Corte, baixelas e talheres fizeram

vêm de lugares remotos, por exemplo, farinha dos

sua entrada nos lares mais burgueses, seguidos de

Estados Unidos e Valparaíso; a manteiga e as bata-

vários artigos de cutelaria importados da Inglater-

tas da Inglaterra, as cebolas de Portugal, o vinho

ra: facas de cozinha e açougue, navalhas finas para
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“Antes mesmo das sete, a ralé dos cangueiros e vendilhões já estava de pé a tagarelar e berrar.” (Relato de Ernest Ebel.)
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fazer a barba “à gentleman”, tesouras para costura e
jardim ou lancetas de cirurgião.
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Em 1817, o negociante francês Carlos Durand, por

No velho mercado ou nas suas quitandas – outra

exemplo, fazia saber a seus clientes que chegaram

palavra banto – acotovelavam-se ervanários, onde

novidades: cheiros, água de Cologne, diversas essên-

pontificavam curandeiros que comerciavam ervas

cias e vinagres para toucador e para mesa, luvas,

medicinais, com “ferros velhos”, onde se comprava e

suspensórios, sabão, leques de toda a sorte, escovas

vendia toda a espécie de objetos usados, fossem ca-

e pentes de todas as qualidades, sapatos e chinelas

mas ou roupas, panelas ou gargalheiras para escra-

para homens e senhoras, de seda e marroquim, bo-

vos fujões. Em trajes típicos, as pretas-minas ven-

tas de Paris, caixas de tabaco, caixas de costura para

diam patuás, bonecas de pano e misteriosos filtros.

senhoras, velas e azeite clarificado para lustres,

Os prussianos mencionam também as lojas onde

chapéus de palha e castor para homens e meninos,

se ofereciam gravuras emolduradas, artigos reuni-

chapéus de palha para senhoras, chapéus de seda,

dos em série, quinquilharias francesas e brinquedos.

penachos, fitas, filós, flores artificiais, mesas e espe-

Também meias brancas de seda, meias pretas, len-

lhos de toucador, espelhos de todos os tipos com e sem

ços para rapé, lenços rendados, chalés, fitas, peças

moldura, bijuteria falsa e verdadeira, pêndulos, reló-

de crepe de todas as cores, panos de seda, levantinas

gios de repetição, assortimento de livros franceses.

e linhos.

32

Produtos importados ganhavam as prateleiras.

Ebel, ao entrar na rua do Ouvidor, sentiu-se

Na rua dos Ourives se vendia todo o tipo biju-

na rua Vivienne, em Paris: “Por trás de uma mesa

teria além da prataria de uso doméstico: bules, ban-

polida, senta-se madame ou mademoiselle elegan-

dejas entre outras alfaias. As pedras preciosas – to-

temente posta, ocupando meia dúzia de negrinhas,

pázios, ametistas, esmeraldas e brilhantes, atraíam

vestidas com esmero e escolhidas pelo físico, ocupa-

os estrangeiros. Mestres portugueses e africanos

das a costurar. Aí vendem tudo o que a dama mais

conhecedores de todo o tipo de técnica se reveza-

exigente possa desejar”. As técnicas européias eram

vam para atender sua clientela. Os segundos não

assim incorporadas pelos “naturais” ou os locais.

hesitavam em burlar as Leis Suntuárias, que nega-

Nascia uma nova familiaridade com produtos antes

vam às mulheres de cor o direito de vestir-se ou se

desconhecidos. Os trabalhadores, homens e mulhe-

enfeitar como as brancas, preparando-lhes as pen-

res acostumavam-se a gestos e formas de trabalho,

cas de balangandãs para usar com o chamado traje

assim como a modos de vida antes desconhecidos.

de beca. Tendo em média de vinte a cinqüenta obje-

Palavras estrangeiras ganhavam espaço no di-

tos, as pencas eram exibidas em dias de procissão e

álogo do dia-a-dia: “No salão do maître-coiffeur se

festas de irmandades negras e mulatas. Tais ourives

quiser cortar o cabelo, será conduzido a um gabinete

também faziam para as mulheres de cor correntões

de espelhos onde poderá fazer o corte à française ou

de ouro, copos ou punhos filigranados e brincos de

à anglaise.(...) César, o maître-tailleur, acaba de ins-

contas de coral e das cores dos deuses homenage-

talar seu atelier duplo; o primeiro ocupado por vin-

ados. As aquarelas de Carlos Julião, por exemplo,

te pretos e meia dúzia de costureiras, enquanto no

retratam imagens de negras ganhadeiras portando

segundo três cortadores e dois commis, franceses,

sua joalheria ritual religiosa.

não tem mãos a medir na tarefa de cortar e atender
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á clientela, apresentando-lhes os tecidos mais ele-

instalaram os ciganos que comerciavam com cobre,

gantes, recém-chegados de Paris”. Não foram só as

ofereciam trabalhos de calderaria, vendiam e com-

elites que se aburguesaram – como sugere Jurandir

pravam cavalos velhos e roubados, enquanto suas

Malherba – mas também escravos e forros. E isto

mulheres liam a boa-sorte ou benziam doentes. Não

pelo contato com a modificação nos hábitos cotidia-

muito longe, também, no Largo do Rossio, por trás

nos, pois, ainda que pelo trabalho, tais trabalhado-

de venezianas cerradas, pois a polícia assim o exi-

res serviam de cadeia de transmissão de novos usos

gia, mulheres sussurravam convites lascivos aos

e costumes. “Ir muito inglês” ou ser “jarreta” eram

homens que passavam pela calçada. À noite, o mo-

alcunhas recentes que expressavam novas formas

vimento aumentava. Afinal, o Rio era um porto.

importadas de usar a indumentária. Os cariocas

O transporte era feito em seges e fiacres de alu-

se adaptavam a um novo mercado de consumo, e a

guel, outra forma de trabalho cotidiano. Alugadas por

produtos que modificavam suas formas de agir, de

encomenda de meio dia ou dia inteiro, as seges eram

representar-se, e de se exprimir.

carros de duas rodas, pequenos, semi-cobertos e for-

Nas chamadas “casas de pasto” e cafés, o mo-

rados de couro verde ou vermelho, onde mal cabiam

vimento também era intenso: empregados circu-

duas pessoas. Cortinas de couro protegiam a frente do

lavam servindo limonadas, vinho verde português

veículo em caso de chuva, e de cada lado havia uma pe-

misturado à água, vinhos tintos franceses, clare-

quena janela de correr para deixar passar o vento. Mu-

tes ingleses, Portos portugueses, cervejas suecas,

las magras puxavam o carrinho que Leithold, sempre

a porter, segundo o prussiano Leithold, afogando,

menosrezando, compara aos que se atrelavam macacos

docemente, o hábito do consumo de licor de caju

ou cães nas feiras européias para diversão da criança-

e cachaça. Também na rua do Ouvidor, se reuniam

da. Havia seges maiores para seis pessoas, cobertas e

advogados e meirinhos para tratar de seus negócios

puxadas por seis mulas. Era comum encontrar cochei-

ou, segundo Lucock, tratar de como esvaziar o bol-

ros negros que, nos seus momentos de lazer, sentados

so de seus clientes. Apresentavam-se vestidos com

nos bancos das carruagens que conduziam, aprovei-

velhas casacas pretas, fivelas enormes nos sapatos,

tavam para tocar viola. Não era incomum, tampouco,

perucas empoadas e chapéus sebentos, numa prova

que tais seges servissem para encontros de amantes,

de que a moda européia não aburguesava a todos da

atuando o cocheiro como alcoviteiro ou moleque de

mesma maneira.

recados de relações proibidas.

No Campo de Santana, posteriormente da Acla-

Outra forma de transporte que implicava trabalho

mação, reinavam as lavadeiras. No centro, um vis-

era a que congregava carregadores de serpentinas, de

toso chafariz de pedra reunia as mulheres, algumas

palanquins indianos com cortinas, ou as cadeiras so-

delas alugadas a casas de famílias, que esfregavam

bre estrados: os chamados serpentineiros, cadeireiros

e batiam roupa em meio ao falatório e a cantoria.

ou litereiros, então, conhecidos como “anda”. Defini-

Algumas levavam amarrados às costas, por meio de

dos pelo aparato de sua indumentária, mostravam a

panos coloridos, as crias pequeninas. Crianças mi-

grandeza ou a decadência da casa a que serviam: far-

údas aguardavam o trabalho de suas mães, quando

das da melhor qualidade, perucas vindas de França,

não as ajudavam a quarar a roupa. Muito perto, se

luvas brancas. Gemidos compassados indicavam que
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alguém tinha pressa. Outro tipo de serviço era pres-

dores de parede com tecidos ou papel estrangeiro,

tado pelos carregadores de doentes: dois homens

ladrilhadores, cabeleireiros com seus pós mágicos

transportavam o achacado numa rede presa a um

para tingir ou fazer crescer cabelos, perfumistas,

pau roliço, fechada em cima para preservar sua pri-

comprovando, assim, a diversidade do consumo e

vacidade. Em geral, conta Leithold, o doente era

do mercado de trabalho.

acompanhado por curiosos e desconhecidos que o

Segundo Luccock, o afluxo de estrangeiros e a

incentivavam a resistir à doença, com rogatórios e

multiplicação de necessidades elevaram o valor do

exclamações de saúde!

trabalho de forma extravagante. “Deu isto motivo

Aos muares vindos de São Paulo e Rio Grande

para que surgisse uma nova classe social, composta de

do Sul, e que eram responsáveis por um ativo mer-

pessoas – livres ou forros – que compravam escravos a

cado de negócios, cabia a circulação de gente e de

fim de instruí-los nalguma arte útil ou ofício, venden-

mercadoria na cidade. Cavalos eram alugados por

do-os em seguida por um preço elevado, ou alugan-

meio dia ou dia inteiro. Eram caros, bons e vinham

do seus talentos e seu trabalho”. Nas festas religiosas,

do interior de Minas Gerais. Apesar do custo de

como Corpus Christi, nas procissões da Semana

manutenção, todos tinham o seu cavalo, conta-nos

Santa ou nos natalícios e casamentos monárquicos,

Leithold. Os alfaiates, por exemplo, vinham visitar

ferreiros, padeiros, tanoeiros, alfaiates, pescadores e

os seus fregueses a trote, trazendo na garupa um

arraes, taverneiros e mercadores, sirgueiros, pon-

ajudante de cerca de dez ou doze anos, com o ma-

teiros, luveiros, latoeiros, fundidores, carpinteiros,

terial de trabalho à cabeça. A abertura dos portos

tintureiros, estereiros, picheleiros, entalhadores,

incrementou os artigos de selaria. Foi o início do

entre outros, eram convidados a participar com

fim dos palanquins orientais substituídos pela im-

suas insígnias, com suas bandeiras de São Jorge,

portação de selas “regala-bunda” conta-nos Gilber-

São Miguel, São José e outras devoções. As doações

to Freyre, vendidas em lojas francesas como a de

que faziam para a arte efêmera de arcos e colunas

Affonse Saint-Martin, bem como da multiplicação

que enfeitavam a cidade eram um termômetro pre-

das vendas de “tilburys” e “victórias” ingleses, for-

ciso para avaliar o crescimento e, mais do que isto,

ma democrática de transporte. Carrinhos ingleses,

o fortalecimento dos ofícios mecânicos.

ferradores ingleses, arreios ingleses enchiam as páginas de anúncios de jornais.
34
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A vinda da Corte acelerou os batimentos cardíacos
da cidade. A oferta de produtos, a circulação de pes-

Também nos jornais, professores de todo o tipo

soas, a multiplicação das artes e ofícios fizeram ex-

ofereciam seus serviços: de professores régios que

plodir as fronteiras entre espaços geográficos, mas,

ensinavam “as primeiras letras, a contar e o cate-

também, entre as fronteiras lingüísticas e as legais

cismo” em suas próprias residências a estrangeiros,

que a princípio separavam as comunidades. Longe

em sua maior parte recém-chegados, que ensinavam

da Corte amorfa que, segundo os livros de história,

a dançar, a tocar piano, a falar inglês ou francês, a

só a partir de 1850 e 60 apresentaria mudanças sig-

recitar poesias. Entre eles, muitas mulheres. Es-

nificativas, o que se depreende das fontes é o cotidiano

trangeiros também se ofereciam no jornal a Gazeta

de uma cidade portuária viva, habitada por atores que

do Rio de Janeiro como pintores de paredes, forra-

fariam jus à opinião do marquês de Alorna: eram eles
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os moradores de um ponto de encontro entre as quatro

Somavam-se a estes recém-chegados os comer-

partes do mundo – aqui se encontravam europeus, afri-

ciantes ingleses beneficiados pelo tratado de 1810,

canos, asiáticos e brasileiros –, habitantes de um espaço

tratado que privilegiava os produtos ingleses com

onde a mobilidade era mais importante do que a origem
geográfica; eram, enfim, atores de uma precoce globalização – conceito utilizado por Serge Gruzinski.
Ares cosmopolitas misturavam viajantes, expatriados, imigrantes e migrantes. Havia os franceses
fugidos dos desastres de Napoleão, denominado pela
imprensa de “usurpador do continente”. A queda de
Napoleão e a entrada dos exércitos de Talleyrand
na capital apavoraram vários bonapartistas, razão da
rápida organização da Missão Francesa, por exemplo. Nicolas Antoine Taunay, pintor de paisagens,
encaminhou, então, um pedido formal de emprego
ao príncipe regente de Portugal. Quando a pequena
colônia pôs-se em movimento, reunia vários nomes:
Le Breton, Taunay, com sua família e o irmão Auguste, o pintor histórico Jean-Baptiste Debret, o gravador Charles Pradier, além do arquiteto Grandjean
de Montigny, sua família e os ajudantes Levavasseur
e Meunié. Posteriormente, juntaram-se ao grupo os
irmãos Marc, escultor, e Zeferin Ferrez, gravador.
Editores como Pierre René François Plancher de la
Noé, também fugido do fim das guerras napoleônicas,
fundou uma pequena tipografia na rua dos Ourives e
publicava folhinhas e o Almanaque Plancher, além de
“guias de conversação em francês”. A ele seguiramse outros conterrâneos envolvidos com o mundo do
livro, quais fossem, Firmin Didot, Hippolyte Garnier
e Villeneuve, que, posteriormente consolidou o Jornal
do Commercio fundado por Plancher.
Uma das figuras mais interessantes destes bonapartistas fugidos a integrar a constelação de estrangeiros no Brasil foi a do general holandês conde
von Hagendorp, que teria conspirado do Brasil para a
fuga de Napoleão do exílio na ilha de Santa Helena.
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tarifas menores e consolidou a preeminência inglesa no Brasil. O jovem empregado da casa de comércio Philipe, Wood and Co., John Armitage, foi um
deles, além de autor de um livro pioneiro sobre The
history of Brazil from the período of the arrival of the
Braganza family to the abdication of d. Pedro the First
in 1831, bem como Robert Walsh, pastor anglicano e autor de Notícias do Brasil, publicado em 1830.
Cientistas, naturalistas e botânicos, como o alemão
Georg Von Langsdorff, cônsul-general da Rússia a
partir de 1812; Johann Moritz Rugendas, desenhista que acompanhou Langsdorff em uma expedição
que correu Minas Gerais entre 1821 e 1823, ou o
barão de Eschwge, renomado mineralogista, comprovam o interesse que o futuro Império despertava. Dentre outros europeus de renome que por aqui
se instalaram durante alguns anos, houve os botânicos Karl Martius – o von de nobreza só chega mais
tarde – e Johann Baptist Von Spix, este responsável pela primeira interpretação de um Brasil como
matriz da mestiçagem entre raças. O dinamarques
Peter Wilhelm Lund, desembarcado em 1825, em
busca de bons ares para seus pulmões, acabou por
fundar a paleontologia no Brasil.
Aproveitando que o tratado de 1810 estabelecia
que súditos de sua majestade britânica não seriam
molestados por sua religião e, mais tarde, que a
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Constituição de 1824 estabelecia a liberdade religiosa no país – os não católicos podendo praticar
seus rituais em cultos domésticos –, judeus ingleses
e franceses se estabelecem na Corte. Foi, por exemplo, o caso de Bernard Wallenstein, comerciante de
artigos femininos conhecido como o “Carlos Magno
da rua do Ouvidor”, assim como de sefaraditas des-
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cendentes das comunidades ibero-judaicas expulsas

de estrangeiros mesclaram-se aos naturais, a língua

da Península.

falada e escrita ganhou palavras novas, enfim, o dia-

Do Oriente, melhor, do Império do Meio, vie-

a-dia se modificou. Tornou-se o ponto de encontro

ram os “chins” para o cultivo do chá e da seda. Dois

entre arcaísmo, tradição e regularidade e ruptura,

ou três milheiros se juntaram na Corte aos trezen-

aburguesamento e modernidade. Há muito que es-

tos importados de Macau, pessoalmente, pelo con-

tudar sobre o dia-a-dia de camadas médias, feitas

de de Linhares. O Beco dos Ferreiros era o bairro

de homens e mulheres anônimos, cujas vidas eram

chinês da cidade. Nos vetustos sobrados compri-

ritmadas pelo trabalho e a repetição. É preciso, con-

mia-se a densa colônia. A 10 de setembro de 1814,

tudo – para o que não houve tempo aqui – decifrar

por exemplo, o registro de estrangeiros indicava a

as linguagens, visuais ou gestuais, pelas quais se

chegada de Liang Chou, Ming Huang, Chian Chou

exprimiam; é preciso analisar as desigualdades de

e Tsai Huang, em missão recepcionada pelo conde

classe, de idade, de sexo, de condição; é preciso unir

da Barca. Anúncios de jornais atestam a riqueza do

o vivido individual com as manifestações de exis-

comércio formal ou informal – graças aos navios

tência que vigiam em determinada época. A lente

que faziam aguada ou reparos na baía – com esta re-

de aproximação deixa aparecer a densidade das si-

gião: cera amarela, pentes para piolho de tartaruga

tuações de vida e os contextos de ação de anônimos

e marfim, cangas de Cantão, mão de coçar as costas,

da história. Mas, também, as rupturas, os meios-

leques, charão, chá. O vocabulário ganhava com a

tons, as intenções escondidas que seus percursos

incorporação de palavras como Kaki e Kiosque.

revelam. Enfim, esta é uma história por fazer, entre

No privado ou no público, o cotidiano mudou

tantas que – Laos Deo! – há ainda por fazer.

depois da chegada da família real ao Brasil. A cidade
ficou mais cosmopolita, o número de seus habitantes cresceu, as formas de trabalho se sofisticaram,
os encontros culturais se multiplicaram, os grupos

Mary Del Priore é historiadora, sócia honorária do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Pen
Club do Brasil.
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A transferência da corte portuguesa para o Brasil,

tatado, que os Prélos, que se achão nesta Capital,

em 1808, foi o começo de tudo. Nos porões da nau Me-

erão os destinados para a Secretaria de Estado dos

dusa vieram de Lisboa prelos com seus pertences. Era

Negócios Estrangeiros, e da Guerra; e attendendo á

uma tipografia completa encomendada na Inglaterra

necessidade, que há da Officina de Imprenssão nes-

por d. Rodrigo de Sousa, futuro conde de Linhares,

tes meus Estados: Sou servido, que a Caza, onde

para servir a sua Secretaria de Estado dos Negócios

elles se estabelecerão, sirva interinamente de Im-

Estrangeiros e da Guerra. Não tendo sido usada, en-

prenssão Regia, onde se imprimão exclusivamente

contrava-se ainda encaixotada na ocasião do embar-

toda a Legislção, e possa imprimir todas, e quasquer

que para o Rio de Janeiro.

outras Obras; ficando interinamente pertencendo o

A necessidade urgente de dar publicidade aos

seu governo, e administração á mesma Secretaria.

atos do governo que vinha legislando desde a che-

Dom Rodrigo de Souza Coutinho, Do Meu Conse-

gada de d. João à Bahia (onde se demorou mais de

lho de Estado, Ministro, e Secretario de Estado dos

um mês e onde assinou vários atos, inclusive a carta

Negócios Estrangeiros, e da Guerra o tenha assim

régia abrindo os portos brasileiros ao comércio es-

entendido, e procura [sic] dar ao emprego da Offci-

trangeiro) fez com que se instalasse logo o material

na a maior extensão, e lhe dará todas as instrunções,

tipográfico no andar de um prédio da rua dos Bar-

e Ordens necessárias, e participará e a este respeito

bonos, esquina da rua das Marrecas. Mas, para que

a todas as Estações o que mais convier ao Meu Real

a tipografia pudesse trabalhar, a burocracia exigia

Serviço. Palácio do Rio de Janeiro em treze de Maio

um ato administrativo que lhe desse vida oficial e lhe

de mil oitocentos e oito. Com Rubrica do Principe

atribuísse funções. O príncipe regente sacramentou

Regente N.S.”

a oficina com o seguinte decreto: “Tendo-me cons-
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fato extraordinário de se estar introduzindo a imprensa no Brasil, fato esse que provocaria o entu-

Foi no dia 13 de maio de 1808, aniversário de d.

siasmo do Padre Perereca e comentários acres de

João, e dia de despacho ministerial, que d. Rodrigo

Hipólito da Costa, publicados no seu jornal lon-

levou à assinatura do príncipe regente o decreto,

drino Correio Braziliense. Tudo se passou como se

juntamente com os outros. Nada portanto se fez de

se tratasse de dar novas funções a uma repartição

especial para marcar a data da introdução da im-

existente, a Secretaria dos Negócios Exteriores e

prensa. Esse ato, de tamanhas conseqüências para

da Guerra. Na verdade era o que acontecia. A ad-

a Colônia, entrou na rotina administrativa e teria

ministração não fora interrompida com a mudança

passado desapercebido (como passaram ao outros

da corte para o Brasil. Continuou a funcionar sem

decretos assinados no mesmo dia) se não tivesse a

interrupção, com as mesmas praxes e rotinas, como

significação que notaram, logo depois, alguns con-

continuou a existir a monarquia portuguesa. A úni-

temporâneos.

ca mudança era o ligar da sede do governo.

atos administrativos depois de assinados e devida-

sário dar-lhes funções, pois as que teriam de desem-

mente registrados. De cada decreto, carta régia, al-

penhar na Europa, como dependência da Secretaria,

vará, resolução, aviso, edital etc.,

circunstâncias. Daí o Decreto mencionar que a ofici-
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Era praxe imprimirem-se separadamente os

Instalados os prelos vindos de Lisboa, era neces-

tinham que ser ampliadas de acordo com as novas

38

privilégios e obrigações.

imprimiam-se exemplares para serem remetidos
às repartições interessadas. Mas para dar

na serviria “interinamente” (isto é, na falta de outra

Conhecimento ao público dos atos que tinham

e enquanto não se desse outra providência) como

sido assinados num determinado despacho, impri-

Impressão Régia. Suas funções estão bem especifi-

mia-se uma simples “relação dos despachos”, isto é,

cadas no texto legal: cabia-lhe imprimir exclusiva-

uma lista dos atos assinados.

mente toda a legislação e papéis diplomáticos que

Muitas vezes a data do despacho com um mi-

emanassem de qualquer repartição do real serviço.

nistro coincidia com o dia do aniversário de algum

Com tal dispositivo, dava o decreto à tipografia o

membro da família real. Nesse caso, aproveitava-se

direito e a obrigação de imprimir os papéis de todas

a publicação para prestar homenagem.

as repartições e não somente os da Secretaria dos

Assim é que apareceu a Relação [sic] dos despa-

Negócios Estrangeiros e da Guerra, como seria o

chos na Corte pelo expediente da Secretaria de Estado

caso se os prelos, que pertenciam a esse ministério,

dos Negocios Estrangeiros ..., a primeira publicação

tivessem funcionado em Lisboa. Como compensa-

da Impressão Régia. Esse “incunábulo” brasileiro,

ção, fiaria sob a jurisdição da “mesma Secretaria”.

muito raro, contém em todas as suas páginas (salvo

Mas como não havia outra tipografia no Brasil ca-

uma) a lista das nomeações, promoções, reformas

bia-lhe também imprimir “todas, e quaisquer outras

etc. de oficiais do Exército em todo território brasi-

Obras”. Incumbia-se d. Rodrigo de Sousa Coutinho,

leiro desde a chegada da corte ao Brasil até o dia 13

titular da pasta, de dar ao emprego da oficina a

de maio de 1808. Numa de suas páginas vem uma

maior extensão. Fundava-se uma Impressão Régia

lista de decretos e cartas régias sobre medidas ge-

para substituir a de Lisboa e davam-lhe os mesmos

rais de administração, incluindo a própria criação
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da Impressão Régia. Como se vê, não é nenhuma

esse, defendendo o comércio livre e provando, base-

obra literária. Mas o “incunábulo” merece ser lem-

ado nas teorias de Adam Smith, que o “commercio

brado pelo seu próprio mérito.

franco” traria prosperidade para todos, não podia

Qual seria o segundo título saído dos prelos da

deixar de merecer impressão rápida e prioritária.

Impressão Régia? Não se sabe, e seria hoje em dia

Talvez por isso tenha aparecido antes mesmo da

impossível dizer. Foram, com certeza, decretos, car-

Memoria do bispo.

tas régias e outros papéis administrativos que havia

Mas voltemos à história da Impressão Régia.

urgência em divulgar. Oliveira Bello diz que as pri-

Logo depois do decreto da criação da tipografia, d.

meiras obras impressas foram Congratulação a Sua

Rodrigo tratou de organizá-la. Em 26 de junho no-

Alteza Real o Príncipe Regente..., por João Antônio

meou uma junta administrativa, composta de três

Rodrigues de Carvalho, Devoção ao SS. Sacramen-

diretores: José Bernardo de Castro, oficial da Se-

to,... e Elegia á sempre saudosa e sedentissima auzen-

cretaria dos Negócios Estrangeiros, José da Silva

cia..., de autoria de um poeta envergonhado que se

Lisboa, futuro visconde de Cairu, e Mariano José

escondeu sob as iniciais J.M. . Infelizmente Olivei-

Pereira da Fonseca, futuro marquês de Maricá. Em

ra Bello não nos diz em que documentos se baseou

27 de setembro nomearam-se os censores: frei An-

para sua afirmativa. Mello Morais, grande rebus-

tônio de Arrábida, padre José de Carvalho e Melo

cador de arquivos, tem outra opinião. Baseia-se no

e o membro da junta diretora José da Silva Lisboa.

anúncio publicado no primeiro número da Gazeta

Em 19 de outubro era nomeado o pessoal burocrá-

do Rio de janeiro de 10 de setembro de 1808. Ali vem

tico: um escriturário, um servente-apontador e um

a noticia do aparecimento de duas obras publicadas

porteiro que, com certeza, além de abrir e fechar

pela Impressão Régia: a Memoria historica da inva-

portas, servia como fiel e comprador. A oficina foi

são dos francezes... e as Observações sobre o commercio

tomando corpo, e os prelos vindos de Lisboa já não

franco... A memoria saiu anônima, mas é do bispo do

davam conta dos trabalhos. Em 1809 resolveu-se

Rio de Janeiro, d. José Caetano da Silva Coutinho.

construir no Rio um prelo de madeira para reme-

Trata de um assunto palpitante para os brasileiros

diar. Feita a construção, colocou-se nele uma placa

contemporâneos da publicação. Compreende-se,

comemorativa com os seguintes dizeres, encima-

portanto, que tivesse tido prioridade sobre outras

dos pelas armas reais.: “Á immortalidade do Real

obras a serem impressas, tanto mais quanto o bispo

e sempre Augusto nome do Principe Regente N.S.

estava nas boas graças do príncipe regente. Quan-

he dedicada a estrea do primeiro prelo construído

to às Observações, de José da Silva Lisboa, não resta

na América do Sul no Rio de Janeiro no anno de

dúvida que era também oportuna sua publicação no

M.DCCC.IX.”

momento, pois defendiam a nova política econômica

A Impressão Régia teve sempre dificuldades

do governo, abrindo os portos e revogando as leis

financeiras. Para aliviar o orçamento e dar-lhe a

que proibiam as indústrias. Tais medidas haviam

renda garantida, o governo anexou-lhe, em 1811,

deixado os comerciantes portugueses apreensivos

a Fábrica de Cartas de Jogar. Com os excelentes

e alguns indignados, pois temiam perder as vanta-

lucros do negócio de baralhos, a Impressão Régia

gens que tinham como monopólio. Um livro como

tinha uma renda que lhe permitia apenas sobre-
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viver. Trabalho não faltava, mas a capacidade da

com a Corografia do padre Casal, em 1817. O mes-

oficina não permitiu a publicação de mais de umas

mo aconteceu em 1819 com os Annaes da Capitania

poucas obras anuais entre 1808 e 1820. Em 1821

de S. Pedro, de José Feliciano Fernandes Pinheiro.

recebeu nove prelos novos da Inglaterra e, no ano

Diz ele “que os azares e obstaculos inexplicáveis, as

seguinte, mais um, comprado desta vez nos Estados

delongas” desgostaram-no de tal maneira que re-

Unidos. Mas esse aumento de material não aliviou

solveu desistir da publicação do segundo volume.

a oficina. A revolução do Porto, em 1820, trouxe

Essa segunda parte só foi publicada em 1822, em

uma relativa liberdade de imprensa e abriu caminho

Lisboa, para onde o autor viajou a fim de represen-

para as grandes agitações políticas que levariam à

tar São Paulo nas Cortes Gerais.

Independência. O número de proclamações e de fo-

Em 1819, monsenhor José de Souza Pizarro e

lhetos políticos de toda a sorte aumentou tanto que,

Araújo manda imprimir um prospecto no intuito de

embora a tipografia produzisse 458 trabalhos em

angariar subscritores para sua obra Memorias his-

1821 e 514 em 1822, estava sempre Com o serviço

toricas do Rio de Janeiro. Solicita o obtém privilégio

atrasado e com originais à espera.

para imprimi-la, entregando os originais à Impres-

Esta situação vinha de longe. Em 1816, o padre

são Régia6. Em 1820 aparecem os cinco primeiros

Damaso, tomando as dores de Manuel Aires do Ca-

volumes. É de notar-se que à medida que se impri-

sal, queixava-se por carta a Silvestre Pinheiro Fer-

mem piora a revisão. Os dois primeiros têm suas

reira, à altura membro da junta administrativa, da

páginas de errata cada um. O terceiro tem sete, o

demora e da maneira atabalhoada com que estava

quarto, cinco. Os volumes seguintes foram entre-

sendo impressa A corografia brazilica. A subscrição

gues à nova tipografia de Silva Porto, que se encar-

para a obra, feita antes da publicação, correspondia

regou da publicação dos volumes 5, 6, 7 e das duas

a 1$600 o exemplar, custando 3$600 quando posta

partes do oitavo. Saíram em 1822, mas não melho-

à venda. Marrocos escrevia ao pai em Lisboa que,

rou a revisão: a primeira parte do oitavo volume,

se o tipógrafo e editor Simão Tadeu Ferreira viesse

com pouco mais de 300 páginas, contém onze de er-

para o Rio, faria bons negócios e deitaria por terra

ros! Foi enfim a Impressão Régia a encarregada do

“esse ladrão da Impressão Régia”. Conta também

nono a último volume, que apareceu em 1822 com

que os preços cobrados ali eram tão altos que os

7 páginas de errata. O erudito monsenhor Pizarro,

comerciantes mandavam imprimir na Bahia seus

sem dúvida, não teve sorte com sua obra.

prospectos de leilões.
40
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A regulamentação da liberdade de imprensa de-

A Impressão Régia tinha dificuldade em impri-

cretada no Brasil por d. Pedro, em 28 de agosto de

mir a tempo e a hora toda a legislação produzida

1821, os preços altos cobrados pela Impressão Ré-

continuamente pelo governo, apesar dos novos

gia e o grande número de trabalhos em perspectiva

prelos que adquiria. Pouco tempo sobrava-lhe para

permitiram a fundação de novas tipografias. Fun-

publicar livros e mal dava conta dos folhetos enco-

dadas com mais entusiasmo do que capital, para

mendados por particulares. Obras maiores ou livros

defender os novos ideais constitucionais e a inde-

com mais de cem páginas, que imobilizavam grande

pendência, produziram uma quantidade de gazetas

quantidade de tipos, sofriam atrasos, como vimos

efêmeras, hinos patrióticos, proclamações, discur-
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sos, cartas e folhetos políticos. Só a de Silva Porto

rosto com os respectivos índices, se verificasse que,

teria capacidade para lançar obras de maior vulto.

de uma ou outra lei, não havia exemplares suficien-

Muitas desaparecerão em poucos anos ou serão ab-

tes para formar coleções, e então se mandassem

sorvidas por outras. Para avaliar-se imparcialmente

reimprimir as leis de que havia falta. Essa talvez a

o valor da produção da nossa primeira tipografia é

explicação para o fato de existiram edições várias da

preciso ter em conta que se tratava de uma impren-

tal ou qual lei. Curioso notar ainda que as coleções

sa oficial, cuja principal incumbência era publicar

feitas na Impressão Régia, e que serviam de base

os atos do governo. Cumprida essa tarefa necessá-

para os índices, não eram absolutamente completas,

ria e essencial ao bom andamento da burocracia, a

pois deles não constam algumas leis avulsas.

Impressão Régia podia editar os demais papéis que

O príncipe regente não legislava do Rio de Ja-

o governo julgasse úteis, ou que lhe apresentassem

neiro apenas para o Brasil, mas para Portugal e co-

particulares.

lônias. A Impressão Régia de Lisboa, por sua vez,

A Impressão Régia do Rio de Janeiro tinha o

reimprimia as leis que julgava úteis ou necessárias

monopólio da publicação dos atos oficiais, A junta

para conhecimento dos portugueses reinóis, Em

administrativa, muito ciosa dessa vantagem, pro-

1825, portanto depois da Independência, publicou

testou quando na Bahia Silva Serva publicou atos

um índice geral da legislação portuguesa ao “qual

diplomáticos já impressos no Rio. Reclamou tam-

se ajunta hum Índice das Leis publicadas no Rio de

bém contra o fato de a tipografia oficial de Lisboa

Janeiro desde 28 de Janeiro de 1808 até 20 de Se-

estar imprimindo atos do governo. Essas edições

tembro de 1813, e impressas na mesma Offcina Re-

não autorizadas traziam-lhe prejuízos.

gia”. De muitas leis impressas em primeira edição

Cada ato, que fosse decreto, ou alvará, ou carta régia ou aviso, por exemplo, imprimia-se depois

no Brasil há, pois, segunda edição ou reimpressão
datada de Lisboa.

de devidamente registrado na repartição compe-

Os índices publicados na Impressão Régia do

tente. Remetiam-se os exemplares aos ministérios,

Rio de Janeiro eram cronológicos e não por assunto.

guardava-se certo número para venda avulsa aos

Não se prestavam, portanto, a uma consulta rápida

interessados e o restante ficava na tipografia para

sobre determinada matéria.

formar coleções de legislação, de muita utilidade

Essa lacuna fez-se sentir logo depois da confec-

para magistrados e advogados. De tempos em tem-

ção do primeiro volume do Codigo brasiliense, pois

pos, a tipografia fazia índices cronológicos de todas

no ano seguinte Alexandre José Curado de Figuei-

as leis publicadas. Acompanhava o índice uma folha

redo e Albuquerque publicou um Indice systematico

de rosto avulsa que o interessado colocava à frente

da legislação braziliense, prometendo continuar o

do pacote de leis que possuía. Enfeixava dessa ma-

trabalho mediante subscrição.

neira em um volume toda a legislação. O primeiro

Em 1812 apareceu um Indice militar de todas as

índice foi publicado em 1811, com a folha de rosto

leis... abrangendo o período de 1752 a 1810, por Do-

ostentando o título Codigo Brasiliense. Procedeu-se

mingos Álvares Branco Muniz Barreto. Essa obra,

da mesma forma em 1812, 1814, 1815 e 1820.

admiravelmente bem feita, com apêndices e índices

É possível que, ao se imprimirem as páginas de
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alfabéticos, tornou-se manual indispensável para
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magistrados e militares. Em 1815 o mesmo autor
publicou novo índice, mais amplo, abarcando uma

Outra obra do mesmo gênero, que revelou a

enorme variedade de assuntos: Indice pelas materias,

preocupação de melhorar as condições de vida na

civil, criminal, orphanalogico, e de finanças... Obra

cidade, foi impressa em 1815. É a Memoria sobre o

considerável, incluindo toda a legislação portugue-

enxugo geral..., de José Joaquim da Santa Ana. Essa

sa desde o século XVI até a data de publicação, é

interessantíssima memória, pelo primeiro urbanis-

um verdadeiro modelo de repertório de legislação.

ta que teve o Brasil, trata de vários problemas, en-

Esse grosso volume de mais de 600 páginas (é o

tre eles o do “enxugo”, isto é, a maneira de evitar

livro mais extenso que a Impressão Régia publicou)

as freqüentes inundações dos bairros centrais em

tornou-se a “bíblia” de todos os magistrados, advo-

conseqüência das chuvas. O problema ainda não foi

gados e rábulas brasileiros até o Segundo Reinado.

resolvido, como sabem os cariocas.

Até hoje é consultado, e só não o é em maior escala
porque os exemplares são raríssimos.
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A criação de uma série de estabelecimentos
de ensino científico no Rio, logo nos primeiros

Mas a nossa primeira tipografia não publicava

meses após a chegada da corte, inaugura no Bra-

somente legislação. Imprimia toda sorte de obras,

sil a aplicação e a divulgação das ciências. A 4

como se fosse – e na realidade não deixou de sê-lo

de dezembro de 1810 o príncipe regente funda,

– uma casa editora. Quando uma obra era mandada

por carta de lei, a Academia Real Militar, com

publicar pelo governo, trazia ao pé da página de ros-

curso completo de “Mathematica, e Sciencias de

to a indicação: Por ordem de S.A.R.. As publicações

Physica, Chimica, e Historia pelo Decreto de 1°

feitas por conta do autor traziam, no mesmo lugar,

de abril de 1813, um curso de Cirurgia no Hospi-

a menção: Com licença de S.A.R ou simplesmente

tal da Santa Casa da Misericórdia, como parte do

Com Licença . A licença era dada depois do exame da

de Medicina a ser criado. Anteriormente, em 18

obra pelos censores nomeados pelo governo. Mais

de fevereiro de 1808, quando de sua parte de sua

tarde a censura passou para o Desembargador do

escala na Bahia, fundara uma Escola de Cirurgia

Paço. Nesses casos os impressos ostentavam: Com

em Salvador.

licença do Desembargador do Paço.
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cem anos mais tarde pelo Prefeito Pereira Passos.

O papel da Impressão Régia foi preponderan-

Já no seu primeiro ano de funcionamento, a Im-

te na divulgação dessas ciências e no auxílio que

pressão Régia lançou um livro que fez época: as Ob-

prestou ao ensino superior. Na academia Real Mi-

servações sobre o commercio franco..., de José da Silva

litar as matérias ensinadas eram matemática, física,

Lisboa. Na mesma ata apareceu outro livro de in-

química, astronomia, ótica, mineralogia e ciências

contestável valor: as Reflexões sobre alguns meios pro-

naturais; era um curso para formar não somen-

postos por mais conducentes para melhorar o clima, pelo

te oficiais, mas homens “que possam também ter

físico-mor do reino e médico da Real Câmara, o dr.

o útil emprego de dirigir objetos administrativos,

Manuel Vieira da Silva. É o primeiro trabalho sobre

de minas, caminhos, portos, canaes, pontes, fortes e

medicina, ou melhor, sobre higiene pública, edita-

calçadas”. Mas não bastava criar a academia e no-

do no Brasil. As medidas que propõe para sanear a

mear os lentes; era preciso ter livros para os alunos.

Capital são das mais acertadas e foram executadas

Surgia no Brasil o problema do livro didático. Para
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resolvê-lo, a Impressão Régia publicou uma série

infanteria..., do marechal Beresford, apareceram em

de manuais franceses “para uso dos alumnos”, como

1810. Em 1813 saiu uma nova edição do famoso Re-

consta em suas páginas de rosto. O empenho do go-

gulamento para o exercício, e disciplina dos regimentos

verno em resolver o problema é tão patente, que em

de infantaria..., do conde de Lippe, mas aparecem

1809, antes mesmo de fundar a Academia Militar,

também obras originais de estratégia, como as inte-

já se providenciara a abertura das chapas para as

ressantíssimas Reflexões militares sobre as campanhas

gravuras dos Elementos de geometria e se publicara o

dos franceses em Portugal, de João de Souza Pacheco

Tratado de trigonometria, ambas as obras de Legen-

Leão, engenheiro militar e lente da Academia.

dre. No ano da fundação da academia, 1810, apare-

A Impressão Régia não divulgou e auxiliou so-

cem o Tratado elementar d’arithmetica, de Lacroix, e

mente os estudiosos das ciências exatas; prestou

o Tratado elementar de physica, de Haüy. Os alunos

uma notável contribuição à medicina. É grande a

não ficavam portanto, sem livros de texto logo no

série de traduções de obras francesas e inglesas que

início do curso. À medida que iam passando de ano

publicou. Muitos nomes que assinam tais livros

para ano, novos livros iam sendo publicados.

marcaram época na história, tais como Richerand,

Os livros usados pelos alunos da academia eram

professor da Escola de Medicina de Paris; Cabanis,

os mais modernos; alguns tinham aparecido em

o famoso médico e filósofo da ilustração, amigo dos

França poucos antes. Muitos marcaram data na his-

enciclopedistas; Bichat, o fundador da histologia; e

tória das matemáticas. Seus autores eram os gran-

Denman, o célebre obstetra inglês, entre outros.

des mestres das ciências exatas, os representantes

Essas obras traduzidas serviam de livros de

do movimento científico decorrente das idéias da

texto para os estudantes dos cursos de cirurgia e

ilustração, tão apreciadas por d. Rodrigo de Sousa

medicina tanto do Rio de Janeiro, quanto da Bahia.

Coutinho. Todas essas obras foram traduzidas pelos

Complementavam-se esses manuais os livros escri-

lentes da academia, a maioria por Manuel Ferreira

tos pelos médicos brasileiros e portugueses, geral-

de Araújo Guimarães, notável matemático e mau

mente lentes de um ou outro curso. Um dos me-

poeta. Em 1812, publicou a Variação dos triangulos

lhores cirurgiões do seu tempo no Rio de Janeiro,

esphericos, pequeno livro que compôs para o uso da

o dr. Luís de Santa Ana Gomes, publicou em 1811

Academia Real Militar. É o primeiro trabalho ori-

um Methodo novo de curar segura e promptamente o

ginal de ciência, escrito por um brasileiro, impresso

antraz... O pernambucano formado em Paris dr. Do-

no Brasil.

mingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto publicou

A Impressão Régia, com a publicação dessa sé-

suas observações clínicas de um caso de encefalite

rie de obras de matemática, de difícil composição e

por ele curado. O futuro barão de Goiânia, José Cor-

revisão minuciosa, demonstrou sua competência e

reia Picanço, mandou imprimir em 1812 seu Ensaio

riqueza de recursos gráficos.

sobre os perigos das sepulturas dentro das cidades...; no

Outros trabalhos sobre assuntos militares

fim do ensaio vem uma bibliografia de “Autores que

apareceram nessa época. Reimprimiram-se regu-

escreverão sobre os lugares e os perigos das sepul-

lamentos e instruções antigas, e publicaram-se as

turas; e que se pódem consultar”. Mas os trabalhos

novas. As Instruções para o exercício dos regimentos de

de maior valor são do dr. José Maria Bomtempo,
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médico da Real Câmara. Em 1816 aparecia o Vade

glaterra em plena revolução industrial. O que se

Mecum do cirurgião..., de Antônio José de Sousa Pin-

deve ter feito era exatamente o contrário do que

to, reedição de obra publicada em Lisboa no ano

preconizavam os “liberais princípios” defendidos

anterior. Esse tipo de livro de “medicina caseira”

por José da Silva Lisboa. O que era bom para os

teve grande sucesso entre as populações do interior

ingleses não era nada bom para o Brasil. Foi ele o

do Brasil, abrindo caminho para o guia médico de

autor que mais obras publicou na Impressão Ré-

Chernovitz, presença obrigatória em todo lar até o

gia. Escrevinhador pertinaz, jornalista polêmico,

século atual.

defensor perpétuo dos poderes constituídos, sem

As obras de medicina aparecem todas entre os

nenhuma idéia original, deu mais de quarenta

anos de 1810 e 1816. A partir de 1817 a Impres-

títulos ao prelo até 1822. Continuou publicando

são Régia deixa de publicá-las. Seria por causa da

depois da independência, até morrer com quase

concorrência que lhe fazia a tipografia da Silva

oitenta anos.

Serna, na Bahia, com a edição de obras do mesmo
gênero?
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Outra obra de economia política publicada pela
Impressão Régia é o Discurso fundamental sobre a po-

São poucas as obras de direito saídas da Impres-

pulação..., de Herrenschwand, traduzido por Lupis

são Régia. Domingos Alves Branco Muniz Barreto

Prates de Almeida e Albuquerque. Representativo

continua publicando seus guias. Em 1815 lança um

da transição entre as teorias de Quesnay e Adam

Appendice das petições mais necessarias no fôro conten-

Smith, o livro deve ter provocado grande interesse,

cioso..., que aparece sem o nome do autor. Mas a

a julgar pelas 162 pessoas que o subscreveram.

mais importante obra de direito dessa época é, sem

As doutrinas dos fisiocratas franceses estavam

dúvida, a de José Pereira de Carvalho, advogado em

ainda bem vivas nos primeiros anos da Impressão

Covilhã – Primeiras linhas sobre o processo orphano-

Régia. Prosseguindo a obra de frei Veloso no Arco

logico..., de 1815. Obra-prima no gênero, como a

do Cego, publicaram-se livros e brochuras, ora tra-

classificavam os jurisconsultos, foi constantemente

duzidas, ora originais, de naturalistas brasileiros

reeditada, acrescida e comentada, tanto no Brasil

como Manuel Arruda da Câmara , José Vieira Cou-

quanto em Portugal, até o fim do século passado.

to, João da Silva Feijó e José Carneiro da Silva.

A economia política está bem representada

O governo mandou imprimir pequenas brochu-

nas publicações da Impressão Régia, a começar

ras sobre certas plantas para propaganda de seu

pelo Compendio da obra da riqueza das nações...,

cultivo no Brasil. Aparecerem folhetos contendo

traduzida em 1811 por Bento da Silva Lisboa, e

observações ácerca do cravo da india63 (1812), sobre o

pelos inúmeros trabalhos de José da Silva Lisboa

Modo de cultivar a canelleira... e mais duas memórias

comentando e divulgando as doutrinas de Adam

sobre a mesma árvore. Para melhorar a cultura do

Smith. O futuro visconde de Cairu estava con-

fumo, publicou-se em 1810 um manual. Em 1812

vencido de que as teorias do economicista inglês

apareceu a Arte de agricultura palmarica..., do jesuíta

fariam a prosperidade do Brasil. Mas de nada

Afonso da Costa.

adiantaram. A abertura dos portos e a abolição

A superioridade da agricultura da América do

da proibição de indústrias só beneficiaram a In-

Norte, e principalmente das Antilhas, era notória,
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e o governo mandou imprimir um folheto a respei-

O interesse pelas ciências naturais é grande. A

to. A introdução de uma nova forragem, o capim d’

primeira metade do século XIX é a época áurea das

Angola, provoca o aparecimento de duas brochu-

expedições científicas e dos estudos de botânica e

ras. A ocupação da Guiana Francesa pelas tropas

zoologia. É nesse período que se realizam as viagens

portuguesas do Brasil proporcionou a introdução

de cientistas estrangeiros através do Brasil, estu-

de novas espécies de vegetais, entre eles a “cana

dando o país e remetendo para suas pátrias enor-

caiena” que, plantada em todas as províncias do

me material de história natural. Com a intenção de

Norte, quadruplicou a produção de açúcar. Vieram

estimular as viagens semelhantes por brasileiros,

também mudas de girofleiro, pimenteira, muscadei-

o governo manda imprimir em 1819 um pequeno

ra, árvore-pão, carambola etc... A impressão Régia

manual, cujos originais tinham sido redigidos pela

publicou um folheto descrevendo tais plantas.

administração do Museu de História Natural de Pa-

Para incentivar o comércio com a Ásia publica-

ris e publicados no ano anterior.

se em 1819 um Roteiro sobre a navegação do mar da

Fazia falta uma moderna história do Brasil. A

china ... . Um ano depois aparece um grosso volu-

mais afamada, a Historia da America portugueza, de

me de mais de 500 páginas – O commercio oriental...

Rocha Pita, datava de 1730. A obra de Alphonse de

– compilado por José Silvestre Rebelo da obra de

Beauchamp, Histoire du Brésil, publicada em Paris

Milburn; trata-se de um verdadeiro guia de expor-

em 1815, teve sucesso. Em 1817 começou a apare-

tadores. Apareceram também diversos roteiros de

cer em Portugal, em pequenos e elegantes volumes

viagens pelos sertões, feitas por oficiais do Exér-

acompanhados de estampas, uma tradução portu-

cito. O coronel Sebastião Gomes da Silva Berford

guesa. Lendo-os no Rio de Janeiro, o padre Inácio

publica, em 1810, o Roteiro e mappa da viagem de

Felizardo Fortes, professor de latim a autor de uma

s. luiz do maranhão ... ; o grande mapa que acom-

famosa Arte de grammatica portugueza..., que a Im-

panha o livro foi gravado por Ferreira Souto. No

pressão Régia lançou em 1816, não gostou da tra-

ano seguinte aparece o Roteiro da cidade de Santa

dução e resolveu publicar outra “mais correcta que a

Maria de Belem.... Ambos são até hoje documentos

de Lisboa”. Pretendia completá-la em cinco primei-

geográficos de valor. A vontade de explorar o país e

ros volumes e adicionar documentos. Infelizmente

de aproveitar suas riquezas é patente ainda no livro

não concluiu a obra, não passando dos dois primei-

intitulado Quinta parte do thesouro descoberto no rio

ros volumes que apareceram em 1818e 1819.

maximo Amazonas..., do padre João Daniel, publicado em 1820.

Convém destacar também a publicação seriada
de conferências sobre filosofia feitas por Silvestre

Um livro de grande valor aparece em 1822:

Pinheiro Ferreira, cujos fascículos saíram entre

a Memoria sobre o melhoramento da provincia de S.

1813 e 1820. As Prelecções philosophicas... são o pri-

Paulo..., de Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira.

meiro livro de filosofia publicado no Brasil.

Embora publicado pouco depois da Independência,

Mas a Impressão Régia não publicou somente

reflete o empenho geral no sentido do progresso e

livros de ciências exatas, de medicina, de história

do “desenvolvimento”, como hoje se diz, tão patente

natural ou filosofia, como vimos. Na realidade a sua

nos anos do governo de d. João VI.

maior produção é de literatura. É tanta literatura,
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que convém tratá-la por partes.
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portugueses ou brasileiros residentes no Rio. A Im-

O teatro sempre foi apreciado pelos brasileiros

pressão Régia publicou muitas dessas obras teatrais

dos tempos coloniais. Não havia festa em comemo-

até 1818. Uma delas, O juramento dos Numes... drama

ração de algum acontecimento sem representação

de d. Gastão Fausto da Câmara Coutinho, provocou

de peça teatral. As “relações de festejos” sempre

polêmica. A peça fora escrita para ser representada

citam esses espetáculos. Bougainville, visitando o

na noite de abertura do Real Teatro de São João, o

Rio de Janeiro em 1767, refere-se ao teatro onde

novo teatro que o príncipe regente mandara cons-

assistiu a uma peça de Metastási. Com a chegada da

truir e inaugurou em 12 de outubro de 1813. O es-

corte, esse gênero de divertimento tomou impulso.

petáculo foi magnífico, a julgar pela notícia que deu

A ópera era tão apreciada pelos portugueses, que

a Gazeta do Rio de Janeiro. Mas a peça não agradou

Lisboa chegou a possuir uma das melhores casas de

a Manuel Ferreira de Araújo Guimarães. Fez uma

ópera da Europa, com artistas de primeira ordem,

crítica publicada na revista O patriota. D. Gastão

inclusive “castrati” (que vieram para o Rio) can-

respondeu, Araújo Guimarães voltou à carga. A po-

tando os papéis femininos. A vinda dos músicos da

lêmica continuou até 1814 entre os dois poetas e dra-

Capela Real e de compositores como Marcos Por-

maturgos. Foi a primeira polêmica literária que houve

tugal permitiu a formação de um conjunto capaz de

no Brasil. É muito interessante a leitura dos artigos

representar óperas como D. Giovanni, de Mozart,

de Araújo Guimarães e das brochuras de respostas do

e O barbeiro de Sevilha, de Rossini, além de outras

autor da peça, para se poder ter uma idéia das teorias e

menos conhecidas hoje em dia.

concepções dramáticas em voga na época.

Marcos Portugal compôs no Rio e o Real Teatro

O gênero da literatura popular conhecido como

levou dois dramas para música e uma serenata. A

“folheto de cordel” sempre esteve em voga em Por-

Impressão Régia publicou os libretos em italiano:

tugal. Impresso em poucas páginas, a brochura fazia

L’oro non compra amore... e Artaserse dramma serio...,

críticas jocosas aos costumes, anunciava catástrofes

de 1811 e 1812, respectivamente; e para celebrar o

ocorridas em outras terras, descrevia acontecimen-

casamento de d. Pedro com d. Leopoldina, uma “se-

tos fabulosos, anunciava o fim do mundo etc... Foi a

renata per musica”: Algurio di felicita..., em 1817.

Impressão Régia que lançou no Brasil esse gênero de

As óperas cômicas com bailados, as “turqueries”

leitura popular que fez fortuna entre nós. Começou

tão em moda na Europa em fins do século XVIII,

reimprimindo os de mais sucesso no momento em

foram representadas no Real Teatro de São João.

Portugal e publicou outros tradicionais. Já no tercei-

Os fluminenses assistiram (com libretos publicados

ro ano de funcionamento, em 1810, lançou uma folha

pela Impressão Régia) Axur re di Ormus..., Sultão

volante dando Breve noticia do incendio acontecido em

generoso...e O grande califa de Bagdad...

Jerusalém no templo do Santíssimo Sepulcro de Nosso

São numerosos os dramas, os “elogios dramáti-

Senhor Jesus Christo em o dia 12 de Outubro de 1808....

cos”, as poesias recitadas nos palcos em comemo-

A notícia tinha dois anos de atraso, mas ainda era

ração de algum acontecimento. Muitas dessas pe-

tempo para lamentá-la. Em 1812 reimprimiu o Tes-

ças eram traduções de obras conhecidas, algumas

tamento que fez Manuel Braz..., folheto jocoso que fez

já publicadas em Portugal, compostas por poetas

tanto sucesso em Portugal, com várias edições, e que
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provocou a publicação de uma série de “testamentos”

tristes como convém à alma romântica da época de

em prosa e versos. Apareceu em Lisboa, em 1816,

Chateaubriand, de Novalis, do Werther de Goethe.

outro folheto jocoso com o título de O preto e o bugio

Com a vinda da Corte e a mudança para o Rio de

ambos no mato...; no mesmo ano de sua publicação em

quase toda a nobreza e da burguesia rica de Lisboa,

Portugal, foi reimpresso no Rio, mas por decisão da

a moda de ler romance pegou na nova capital. A Im-

Secretaria do Reino, em 14 de novembro de 1816, foi

pressão Régia publicou mais vinte entre os anos de

proibido de circular por não ser conveniente num lugar

1810 e 1818. É considerável e demonstrativo. São

com tantos escravos. O mesmo não aconteceu com os

quase todas essas novelas reimpressões de obras

Signaes evidentes da vinda do ante-christo..., de 1818.

francesas já traduzidas e publicadas em Portugal.

del nessa época. Romances populares, que divertem

O primeiro romance que apareceu foi O diabo coxo...,
de Lesage. Foi publicado em 1810, em dois pequenos
volumes sem nome do autor. Continuam a série duas
novelas francesas, as duas obras imortais de Bernardim
de Saint-Pierre: A choupana Índia...e Paulo e Virginia...,
ambas impressas sem nome do autor. As cartas de huma
peruviana...94, famosa novela epistolar de Madame de
Garffgny, continuam a série de obras francesas bem
conhecidas. Segue-se uma quantidade de histórias
sentimentais com títulos sugestivos. A publicação de
romances deve-se à iniciativa de Paulo Martin filho,
nosso primeiro editor.

gerações de leitores de todas as idades há muito

Quem não apreciasse essa literatura fútil e pre-

tempo, foram publicados no Rio, como As aventuras

ferisse a poesia de poetas famosos, quer da anti-

pasmozas do celebre barão de munkausen..., de 1814.

guidade, quer dos autores afamados nesse tempo,

Em 1815 a Impressão Régia imprimiu duas
novelas tradicionais, que até hoje são publicadas
constantemente: a Historia da donzela Theodora...
e a Historia verdadeira da princeza Magalona...; esta
levava na página de rosto, como nas edições mais
recentes, uma xilografia representando a princesa,
filha do rei de Nápoles.
Mas não apareceram somente folhetos de cor-

A literatura infantil surge, em 1818, com uma

podia ler Ovídio e Virgílio, ou então duas tragédias

obra que fez sucesso, pois foi reimpressa em 1821,

de Racine, ou ainda a Henriada..., de Voltaire, ou

1822 e 1824. É um “livro de leitura”, como se dizia

os famosos ensaios de Pope e poesias de poetas em

antigamente: Leitura para os meninos.... A obra saiu

moda, como Legouvé, Rousseau, Delile e Lacroix.

anônima, mas é de José Saturnino da Costa Pereira,

A poesia portuguesa e brasileira está representada

irmão de Hipólito da Costa. Entre muitas obras que

por Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, José

deixou, encontram-se outras do mesmo gênero pu-

Elói Otoni, Bocage e Correia Garção. Não ficavam

blicadas mais tarde. Foi o primeiro autor brasileiro

os brasileiros, como se vê, alheios ao movimento da

de livros infantis.

Arcádia.

No começo do século XIX a moda de ler roman-

Não faltavam poetas no Rio de Janeiro, quer

ces atinge Portugal. Apareceram traduções e adap-

nascidos no Brasil, quer em Portugal. Se alguns,

tações de novelas célebres, geralmente francesas.

como José Elói Otoni e frei Francisco de São Carlos,

São publicadas, quase sempre, sem nome do autor,

são lembrados nas histórias da literatura, outros es-

porém com títulos sugestivos de maneira a tentar

tão esquecidos. Esses poetas, que o tempo esqueceu,

o provável leitor e principalmente as leitoras. Con-

produziram principalmente peças de circunstância:

tam histórias sentimentais e morais, geralmente

elogios em honra de algum personagem, églogas
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pelo feliz aniversário de alguém, odes a propósito

ger e Laemmert estavam no auge, é que tivemos

e sem propósito. A poesia de circunstância era um

editoras comparáveis.

mal dos tempos. Hoje elogiam-se os poderosos em
prosa.
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Mas antes de terminar este relance sobre as
publicações dos quatorze anos que precederam a

A oratória sacra não poderia estar ausente da

Independência, não é possível deixar de notar a

lista das publicações da Impressão Régia. Era gê-

qualidade material de nossa primeira tipografia.

nero dos mais apreciados em Portugal ainda nes-

Examinando esses livros, esses folhetos de poucas

sa época. Viviam no Rio grandes oradores sacros,

páginas, ficamos admirados com a qualidade dos

como Bento da Trindade, Francisco de São Carlos,

impressos. São composições de uma sobriedade, de

Santa Úrsula Rodovalho, Francisco de Sampaio,

um bom gosto de fazer inveja aos nossos impresso-

Romualdo de Seixas, Januário da Cunha Barbosa

res atuais. Raramente, muito raramente na verdade,

etc... De todos eles imprimiram-se sermões, orações

a tipografia brasileira atingiu um padrão tão alto

sacras e fúnebres.

de elegância e beleza. São composições dignas dos

As publicações de periódicos tiveram início em

grandes renovadores da tipografia, os Didot, os Bo-

10 de setembro de 1808 com o aparecimento da Ga-

doni. Parece até que os paginadores da Impressão

zeta do Rio de Janeiro, um verdadeiro diário oficial.

Régia estavam a par das teorias desses mestres.

Em 1813, Manuel Ferreira de Araújo Guimarães

Não é preciso procurar muito para encontrar

funda O patriota, revista em que colaborou a “intelli-

verdadeiras obras-primas tipográficas nesta vasta

gentzia” brasileira da época. O Rio de Janeiro não

produção. Duas ou três obras, entretanto, desta-

teve outras publicações periódicas até 1821, quando

cam-se. São o Ensaio sobre a critica... e os Ensaios

começam a aparecer alguns jornais políticos, quase

moraes..., de Alexandre Pope, e os dois volumes da

todos de duração efêmera.

Memoria da vida publica do Lord Wellington..., de José

Muitos historiadores e jornalistas, sem se dar

da Silva Lisboa, publicados em 1815. Os dois pri-

ao trabalho de avaliar as edições da Impressão Ré-

meiros são verdadeiros livros de luxo, impressos

gia com cuidado, proclamam que nada produziu de

em grosso papel tipo Holanda e com suas páginas

valor cultural. Alguns admitem que de seus pre-

de rosto gravadas em cobre. A impressão é nítida e

los saíram alguns bons livros. O balanço rápido e

clara, a distribuição do texto e das notas nas pági-

incompleto que fizemos demonstra o contrário. A

nas, a proporção das margens, tudo é perfeito. Não

Impressão Régia foi uma excelente editora: publi-

se faria melhor na Europa. O título compridíssimo,

cou uma dezena de livros de real valor cultural, fez

à moda do tempo, dos volumes de Silva Lisboa é

conhecer os poetas famosos, em moda em Portugal,

uma verdadeira reussite. Era um mestre o tipógrafo

imprimiu os versos dos nossos, lançou o romance

que compôs essas páginas de rosto. Soube dar des-

e a novela no Brasil, resolveu o problema do livro

taque ao texto principal e deixar na sombra os dize-

didático para o ensino superior inaugurado no Rio

res complementares. Obteve beleza e harmonia sem

de Janeiro e cumpriu sua missão principal quanto à

truques e sem enfeites supérfluos. São páginas tão

legislação. Não há exagero em afirmar que somente

simples e perfeitas, que nada se poderia mudar para

na segunda metade do século XIX, quando Leuzin-

melhorá-las. Mas alguém poderia objetar que tais
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Os primeiros livros publicados no Brasil |Rubens Borba de Moraes|

volumes são de autoria de um ministro de Estado, o

importância, os folhetos efêmeros, a média, enfim,

conde de Aguiar, e de um dos diretores da Impres-

dos impressos da tipografia, não podemos deixar de

são Régia, José da Silva Lisboa, e por isso foram tão

reconhecer que são de alto nível.

caprichados. Não há dúvida que as páginas de rosto
gravadas para as traduções do ministro eram um
luxo inusitado que não foi seguido, e nem todas as
dezenas de publicações do futuro visconde de Cairu são tão luxuosamente impressas. Esses livros,
de fato excepcionais, são, como dissemos, obras de

Professor, escritor, bibliófilo e bibliotecário de prestígio
internacional, Rubens Borba de Moraes (1899-1986)
dirigiu a Biblioteca Nacional entre 1945 e 1947. O
presente texto foi publicado inicialmente na Bibliografia
da Impressão Régia do Rio de Janeiro (1808-1822) com o
título “A Impressão Régia do Rio de Janeiro: origens e
produção”.

luxo. Mas se examinarmos os livrecos e autores sem
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A propósito do primeiro
centenário da imprensa
Noronha Santos

Remontando-nos à origem portuguesa da imprensa e das artes gráficas, vamos encontrar já iniciada no século XV a “arte de imprimir”.

mente e compreendia de quatro a oito paginas, tendo existido até 1647.
No Brasil só conhecemos a “arte de imprimir” –

No mais minucioso trabalho publicado em nossa

como se dizia – sob o governo de Gomes Freire de

terra sobre os primórdios da imprensa, o erudito e

Andrade, conde de Bodadella (1733-1763). Por auto-

infatigável sr. dr. Pires de Almeida acrescenta que,

rização sua instalou-se no Rio de Janeiro a tipografia

na parte referente à divulgação de noticias, tendo

de Antônio Izidoro da Fonseca, recordada na crôni-

sob este ponto de vista analogia com atual jornalis-

ca histórica por Moreira de Azevedo (A imprensa no

mo, a primeira publicação denominada – Relações de

Brasil), Alfredo do Valle Cabral (História da Imprensa

Noticias Geraes – abrange os mais distantes anos do

Nacional), Teixeira de Mello (Efemérides nacionais), Pi-

domínio espanhol em Portugal.

res de Almeida (A imprensa e artes gráficas no Rio de

Mas a prioridade jornalística na metrópole cabe

Janeiro, contribuição histórica publicada no Jornal do

à Gazeta – cujo numero inicial é de novembro de

Commercio) e Ernesto Senna (A imprensa Régia: Jornal

1641, “em que se relatam as novas todas que ouve

do Commercio, de 13 de maio de 1908).

nesta Corte e que vieram de varias partes no mez

Do prelo dessa oficina saíram impressas as

de Novembro de 1606. Foi impressa, com todas as

obras: Relação da entrada de d. Frei Antonio do Des-

licenças necessárias e privilegio real, em Lisboa, na

terro, bispo do Rio de Janeiro (1747); um Romance

officina de Lourenço de Anueres, rua do Moinho do

heróico, ou antes, uma poesia, de poucas páginas, de-

Vento n. 80”.

dicada ainda ao bispo d. Frei Antonio do Desterro

Era de reduzido formato, medindo vinte e dois
centímetros de comprimento; publicava-se mensal-
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Malheiros; Epigramas, em latim, e um soneto em
português.
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Historiador “brando de coração e duro de espinha”
O jornalista e escritor Francisco Agenor de Noronha Santos (1865-1954) é considerado um dos estudiosos que mais contribuíram na formação de uma historiografia carioca,
sobretudo por seu trabalho à frente do Arquivo Municipal, de 1910 a 1928, classificando,
organizando e catalogando os livros e documentos ali existentes. Mas antes de dirigir e reformar esta instituição, já demonstrava grande interesse pela história, pela geografia e pelo
desenvolvimento territorial e patrimonial da cidade, então capital do país.
Publicou, em 1900, seus Apontamentos para o Indicador do Distrito Federal, e, em 1902,
o livro intitulado Corografia do Distrito Federal. Devido a seu notório saber e à seriedade
de suas pesquisas, seu valor cedo foi reconhecido nos meios intelectuais e por membros da
administração pública, com Noronha Santos sendo convocado sucessivamente para participar de comissões relativas à evolução dos limites territoriais do Rio de Janeiro e de outros
aspectos relativos à história e à vida da cidade.
Pelo que tudo indica, a personalidade era diligente e forte, mas tratava-se de um ser associativo e afável. Um dos seus contemporâneos, o advogado, contista, teatrólogo e jornalista
Escragnolle Dória, o descreveu como um homem “bom, erudito, brando de coração e duro
de espinha”. Em 1912, foi admitido no Instituto Geográfico Brasileiro, além de ser sócio de
honra da Sociedade Brasileira de Geografia e sócio benemérito do Centro Carioca. Em 1922,
foi um dos representantes brasileiros no Congresso Internacional de História, realizado no
Rio. Participou também da Conferência de Limites Interestaduais, da Comissão de Nomenclatura História dos Logradouros Públicos do Rio e da Comissão de Estudos Históricos para
o 4 centenário da cidade.
Segundo os contemporâneos tinha personalidade diligente e forte, mas tratava-se de um
ser associativo e afável. O advogado, contista, teatrólogo e jornalista Escragnolle Dória descreveu Noronha Santos como um homem “bom, erudito, brando de coração e duro de espinha”.
Em 1912, ele foi admitido no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Era também sócio de
honra da Sociedade Brasileira de Geografia e sócio benemérito do Centro Carioca. Em 1922,
52

Periódicos do século XIX. Só em 1831 surgiram, no Rio de Janeiro, 48 novas publicaçòes.
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foi um dos representantes brasileiros no Congresso Internacional de História, realizado no
Rio. Participou também da Conferência de Limites Interestaduais, da Comissão de Nomenclatura História dos Logradouros Públicos do Rio e da Comissão de Estudos Históricos para o
quarto centenário da cidade.
Ao se aposentar no Arquivo Municipal, em 1928, passou a prestar consultoria ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Acabaria por criar, nessa instituição, um relacionamento que o levaria à função de responsável pela guarda do arquivo e da
biblioteca do IPHAN. Pela sua dedicação, Rodrigo M. F. de Andrade, fundador do IPHAN e
seu primeiro dirigente, resolveu homenageá-lo, por ocasião de sua morte, em 1954, batizando com seu nome a biblioteca e o arquivo da instituição.
Em 1965, quando foi comemorado o centenário de nascimento do historiador, o poeta
Carlos Drummond de Andrade relembrou que Rodrigo “não tomava nenhuma iniciativa de
promover o tombamento de uma capelinha da zona rural, vestígio de forte, chafariz, ou casa
no Rio, sem dizer a secretária: ‘Por favor, dona Judite, telefona ao velho Noronha e pergunta
se ele pode vir conversar com a gente!’”.
Além dos dois livros já citados, a bibliografia de Noronha Santos inclui, entre outras
obras, Meios de transporte no Rio de Janeiro; Centenário da Independência (6 volumes); Centenário do almirante Julio César Noronha; Floriano, memórias e documento; Fundação do Rio
de Janeiro; Memória acerca dos limites do Distrito Federal com o Estado do Rio de Janeiro.
Escrevia também prefácios, como o que fez para os livros Memórias do conselheiro Francisco
Gomes da Silva, o Chalaça, e Memórias para servir à história do Reino do Brasil, do padre
Perereca, editados pelos irmãos Pongetti e Zelio Valverde. Sem falar que deixou uma farta
colaboração na imprensa, tendo redigido ensaios e artigos para vários jornais e revistas cariocas, como Brasil Moderno, Kosmos, Renascença, Sul América, A cidade, Revista Americana,
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, O Nacional, O País, O Globo, Jornal do
Commercio e Diário da Noite.
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A metrópole, sabedora da fundação da tipografia
de Izidoro, ordenou que se proibisse seu funciona-

Com rubrica do príncipe regente d. João foi ex-

não com a precisa presteza para que nada mais fosse

pedido o alvará de 13 de maio de 1808, criando no

nella impresso, além daquelles opusculos».

Rio de Janeiro a Impressão Régia do Brasil, ficando

O brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim, um

inteiramente pertencendo seu governo e adminis-

dos melhores auxiliares do governo de Gomes Frei-

tração à Secretaria de Estado dos Negócios Estran-

re de Andrade, que o incumbiu de fiscalizar as obras

geiros e da Guerra, sendo ministro desse departa-

do aqueduto da Carioca e de dar o plano da nova

mento d. Rodrigo de Souza Coutinho.

casa dos governadores, mandou imprimir, ao que se

A Biblioteca Nacional possui um único exem-

supõe na tipografia de Izidoro da Fonseca, o Exame

plar da “Relação dos despachos publicados na Côrte

de bombeiros e o exame de artilheiros. O primeiro com-

pelo expediente da Secretaria de Estado dos Negó-

preendia dez tratados – geometria, trigonometria,

cios Estrangeiros e da Guerra no faustissimo dia

longemetria, altimetria, etc., – e, terminada, ao que

dos annos de S.A.R. o Principe Regente N.S. e de

parece, a sua impressão, depois daquela carta régia,

todos os mais que se tem expedido pela mesma Se-

conseguiu o autor a falsa indicação de Madrid – ofi-

cretaria desde a feliz chegada de S.A.R. aos Estados

cina de Francisco Matinezabad.

do Brasil até o dia 13 de Maio de 1808. – Na Im-

anotado em seu catálogo de documentos históricos
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suas publicações oficiais.

mento pela carta régia de 6 de julho de 1747, «mas

Elucidando tais dúvidas o sr. dr. Rodrigues tem
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– não podia dispensar uma oficina tipográfica para

pressão Régia – Vende-se na loja de Manoel Jorge
da Silva – Livreiro na rua do Rosário”.

interessantes pormenores que reconstroem a ver-

O folheto in-fólio era numerado em 27 páginas.

dade bibliográfica sobre o Exame de bombeiros, que

Em 1808 saíram das oficinas da Impressão Ré-

foi escrito no Rio de Janeiro e com a aparência de

gia trinta e cinco obras, além da Gazeta do Rio de

um livro publicado nesta cidade.

Janeiro – primeiro jornal publicado nesta capital em

Pouco antes da transladação da família real –

10 de setembro do mesmo ano, e de propriedade dos

narra o dr. Pires de Almeida – o governo metropo-

oficiais da Secretaria do Negócios Estrangeiros e da

litano tinha feito encomendar na Inglaterra alguns

Guerra. Era em 4º e devia publicar-se uma vez por

prelos e a necessária quantidade de tipos destinados

semana, aos sábados, porém no segundo número a

às impressões das secretarias do Reino.

redação fez declarar que a folha sairia às quartas e

Chegados em Lisboa aqueles objetos, e ainda

sábados. Começou a ser redigida por frei Tiburcio

não desencaixotados, no atropelo da inesperada

José da Rocha, empregado que foi da Secretaria dos

partida da corte real, os volumes importados de

Estrangeiros, até 1822, passando depois a redigi-la

Londres foram acondicionados por engano na nau

o brigadeiro Manoel Ferreira de Araújo Guimarães

Medusa, que fazia parte da esquadra aprestada; e a

e o cônego Francisco Vieira Goulart.

este singularíssimo incidente deve o Rio de Janeiro

No número avulso custava 80 réis e a assina-

o estabelecimento da Impressão Régia, mais cedo

tura elevava-se a 3$800 por semestre. Eram bem

talvez do que pelos processos oportunos. De feito,

pesados esses preços naquela época, que valia o real

o governo do Reino – uma vez inaugurado no Rio

duas vezes mais do que vale hoje.
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Não obstante o aviso estampado no alto da folha

A partir de 1809 depara-se na folha, em sua

e nestes termos: – «Esta Gazeta ainda que pertença

primeira página, com armas portuguesas; modifi-

por privilegio aos officiaes da Secretaria de Esta-

cando-se depois o emblema com a Independência

do dos Negócios Estrangeiros e da Guerra não he

do Brasil. Já o suplemento de 12 de novembro de

contudo official, e o Governo somente responde por

1089 inseria um desenho formado da balança da

aquelles papeis que nella mandar imprimir em seu

justiça, o livro da lei, o cetro e uma espada, supe-

nome», – a Gazeta era órgão oficial; inseria publica-

rados por uma coroa fechada. Em o número de 14

ções dessa origem e notícias que interessavam a to-

de novembro do ano de 1822, trocou-se esse pelas

dos – vindas do país ou do estrangeiro. Em página

armas brasileiras – sendo representada por uma es-

especial registravam-se avisos e entradas ou saídas

fera circulada de dezenove estrelas que correspon-

de navios, anúncios de escravos fugidos, preços de

diam às províncias unidas e à Cisplatina, ainda sob

gêneros, leilões, vendas de casas e terrenos.

o domínio nacional.

«Alguns dos referidos avisos e anúncios – anota

Jornais que quisessem viver fora da censura go-

o sr. dr. Pires de Almeida – eram ilustrados com

vernamental não podiam existir no Brasil, porque a

significativas figuras, jamais variando o dos pretos

liberdade de imprensa era amordaçada pela fiscali-

fugidos, que traziam acima do impresso, o vulto de

zação da Mesa de Consciência e Ordem e da Inten-

um negro de camisa aberta ao peito, calça arrega-

dência Geral da Polícia, no Rio de Janeiro, e pelos

çada, sem chapéu, carregando ao ombro um pau, do

corregedores do crime, nas províncias unidas.

qual pendia uma trouxinha de roupa». Do número

E’ bem sabido que os mais ardorosos brasileiros

53 em diante, desde 3 de julho de 1811, a Gazeta do

que se intrometeram em política, nos dias agitados

Rio de Janeiro passou a ser composta em duas colunas,

e anteriores ao período da Independência tiveram

distribuindo às vezes números suplementares sob o

de imprimir no estrangeiro entre outros jornais o

título Gazeta Extraordinária do Rio de Janeiro. O pri-

Correio Braziliense e o Investigador Português. Hi-

meiro desses números é de 14 de setembro de 1808.

pólito José da Costa Pereira Furtado de Mendon-

Em dias de abril de 1821, mudou de formato in-

ça manteve em Londres, de 1808 a 1822, o Correio

fólio, pequeno, conservando, entretanto, duas colu-

Braziliense, constituindo-se o maior propagandista

nas, regularmente com quatro páginas, não nume-

das coisas brasileiras no exterior e colaborando

radas, e numa e noutra vez com oito. Nas raríssimas

eficazmente em prol da emancipação política de

coleções dos primeiros números da Gazeta do Rio de

nossa pátria.

Janeiro, existentes em nossas bibliotecas, lança-se

À semelhança da Gazeta do Rio de Janeiro, a velha

o de 30 de agosto de 1821, ainda com indicação da

metrópole das tradições nacionais, a Bahia, possuía em

Impressão Régia, e, no dia imediato (1° de setem-

1808 a Idade de Ouro, de pequeno formato e que iniciou

bro), substituída pela Imprensa Régia.

publicação no mesmo ano, saindo duas vezes por se-

Desde 1° de julho do mesmo ano publicou-se às

mana. Não ultrapassou o ano de 1821.

terças, quintas e sábados. Com numeração seguida

Escassas informações se conheciam com refe-

em suas páginas e com o titulo Gazeta do Rio encon-

rência a Pernambuco, antes das investigações pro-

tramos números de 1822.

cedidas pelo sr. Alfredo de Carvalho, do Instituto
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Arqueológico. Em jornais e revistas do Recife e de

«O primeiro número teve grande saída e foi

outras cidades daquele Estado já havíamos, entre-

reimpresso – coleção raríssima. Um pouco bichada.

tanto, lido algo de interessante, e de lavra desse es-

O Cat. da Exp. Nac. não menciona este periódico, o

critor, sobre a imprensa pernambucana.

mais antigo de Minas Gerais, havendo precedido a

Acaba nestes últimos dias de sair do prelo a

Abelha de Itaculumy (1824-5), publicado pelo mesmo

valiosa contribuição – Anais da imprensa periodica

editor – creio que é o único exemplar conhecido as-

pernambucana – de 1821 a 1908 – dados históricos

sim tão perto do completo.»

e bibliográficos, colecionados pelo laureado inves-

Em 10 de abril de 1822 começou a publicar-se

tigador sr. Alfredo de Carvalho. Antes dele ocupa-

em Belém, do Pará, o Paráense, primeiro jornal apa-

ra-se do assunto o sr. Pereira da Costa, numa bem

recido ali, de conformidade com o catálogo do sr.

conhecida monografhia – Estabelecimento e desenvol-

Remigio de Bellido. Em 1827 publicou-se na mesma

vimento da imprensa em Pernambuco.

cidade A Vóz do Amazonas, e, em S. Paulo, o Pharól

A Aurora Pernambucana, de 1821, foi o primeiro

Paulistano foi impresso, em seu começo, na tipogra-

jornal aparecido em Pernambuco, surgindo depois

fia de Boa & C. Não ultrapassou a 1832, época em

do governo de Luís do Rego o Sagarréga e Relator

que possuía typoghapia própria.

Verdadeiro, impressos com material que ainda res-

A Biblioteca Nacional conta em suas riquís-

tava da oficina dos revolucionários de 1817, sendo

simas coleções seis volumes desse jornal, que em

por esse “infame abuso” seqüestrada grande parte

1828 teve por competidor na imprensa paulistana o

do prelo.

Observador Constitucional.

O primeiro jornal que se publicou no Maranhão,

Temos que o primeiro jornal que existiu na an-

como quer o dr. Pires de Almeida, chamou-se Con-

tiga província do Rio de Janeiro, em terras que per-

ciliador Maranhense, redigido pelo oficial-maior da

tencem hoje a esse Estado – foi O Eco da Villa Real

Secretaria do Governo, Antonio Marques da Cos-

da Praia Grande, em 1828, surgindo mais tarde, em

ta Soares, tendo vindo a público em 15 de abril de

1831, na cidade de Campos, o Correio Constitucional

1822.

Campista.

Minas Gerais, que deve a introdução da impren-

No Ceará o primeiro jornal que apareceu se

sa neste território e da gravura em todo o Brasil ao

chamou Diario do Governo do Ceará (1° de abril de

padre brasileiro José Joaquim Viegas de Menezes e o

1824), seguindo-se-lhe O Cearense (1825), de acordo

português Manoel José Barbosa Pimenta e Sal, mora-

com o catálogo do sr. barão de Studart.

dores em Ouro Preto, teve em 13 de outubro de 1823

Já em 1828 contava Rio Grande do Sul dois jor-

o seu primeiro jornal – o Compilador Mineiro, impresso

nais: O Amigo do Homem e da Pátria e O Constitucio-

naquela cidade e na oficina de Barbosa & C., que de-

nal Rio-Grandense.

pois se chamou Oficina Patrícia. Saía, a princípio, três
vezes por semana.
De um excerto do precioso catálogo da biblioteca
do dr. José Carlos Rodrigues, e publicado no Jornal do
Commercio, de 14 de maio deste anno, se lê:
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Em 1830 publicava-se em Goiás Matutina Meyafontense, que parece ter se mantido até 1834. Na Paraíba do Norte, O Republica, em 1834.
No Rio Grande do Norte, O Natalense, em 1832.
Alagoas contava em 1835 O Provinciano; Piauí e
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Sergipe possuíam, no mesmo ano, o primeiro o Cor-

Impressão Régia e depois nas oficinas da rua dos

reio da Assembléa, e o segundo o Semanário Constitu-

Barbonos n° 72, propriedade de Zeferino Victor de

cional e o Correio da Assembléa.

Meirelles e, conforme Pires de Almeida – a segunda

«O movimento constitucional que forçou Portu-

tipografia aberta nesta capital, teve por competidor,

gal a convocar as cortes, convulsionou a fez ruir por

de 1824 em diante, o Spectro Brazileiro, publicado

terras restrições impostas ao Brasil, no direito da ma-

pelo súdito francês Emilio Seignot Plancher, pro-

nifestação escrita de suas idéias. Por decreto de 2 de

prietário de pequena tipografia à rua do Ouvidor

março de 1821, a censura prévia foi aqui abolida, mas

n° 203, e donde emana toda a tradição do Jornal do

os impressores eram obrigados a submeter à compe-

Commercio, fundado em 1° de outubro de 1827, e em

tente autoridade as provas de prelo de suas edições, o

lugar do Spectador, diariamente publicado desde 1°

que constituía antes um gravame, do que regalia, pelo

de maio de 1826.

risco que podia correr a impressão de ser imprevistamente suspensa.»

De 1825 a 1850, dentre os jornais de maior importância aparecidos e que poderiam competir com

A agitação que se criou contra o cerceamento da

o Diario e o Jornal, citaremos: Diario Mercantil,

liberdade de crítica irrompeu por todos os cantos

Aurora Fluminense, de Evaristo Ferreira da Veiga;

do Brasil. Por interferência do Senado da Câmara

A Mulher de Simplicio, do carioca Francisco de Pau-

da cidade do Rio de Janeiro, o príncipe regente d.

la Brito; O Tamoyo, Sete de Abril e o Mercantil ou

Pedro tornou extensiva ao Brasil, por decreto de 28

Correio Mercantil, sendo este um dos jornais mais

de abril de 1821, a lei das Cortes Portuguesas sobre

gloriosos na história da imprensa brasileira.

liberdade de imprensa, isentando-a da censura prévia e aos manuscritos destinados à publicidade.

Todos os jornais que floresceram de 1808 a
1840 tiveram uma feição muito característica e as-

É dessa época o Reverbéro ou o Revervéro Cons-

cendência bem acentuadamente assinalada na po-

titucional Fluminense, que surgiu ao mesmo tempo

lítica partidária. A próxima exposição da impren-

que o Diario do Rio de Janeiro, fundado este por

sa, organizada pelo Instituto Histórico, Geográfico e

Zeferino Victor de Meirelles, constituindo-se mais

Etnográfico Brasileiro mostrar-nos-á a variedade de

tarde e durante quase meio século aproveitável es-

jornalecos e panfletos, muito dos quais foram de

cola dos nossos mais brilhantes escritores. O Re-

existência efêmera. No que concerne à cidade e Es-

verbéro obedecia à orientação francamente liberal

tado do Rio de Janeiro, se nos desenha importantís-

e com tendências republicanas de Gonçalves Ledo,

sima a exposição do douto Instituto, porque basta

frei Francisco de S. Carlos, e Januário da Cunha

saber ter-se encarregado de coordenar e catalogar

Barbosa, combatendo os exageros monárquicos do

jornais, revistas e panfletos o preclaro mestre dr.

Regulador, que parece ser o mesmo Regulador Bra-

Vieira Fazenda. Além dos jornais expostos pelas

zilico-Luso ou Regulador Brazileiro, e a cuja redação

bibliotecas do Rio de Janeiro, figurarão no certame

pertenciam José da Silva Lisboa e frei Francisco de

expositores particulares.

Santa Thereza de Jesus Sampaio.

A Biblioteca Municipal, graças à esforçada di-

O Diario do Rio de Janeiro – chamado o “diario

reção do grande artista da frase – Gonzaga Duque

da manteiga” – que foi primeiramente impresso na

– e que é ao mesmo tempo dos mais esclarecidos
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rebuscadores de nosso passado, concorre com bri-

ro I – único, de 24 de Dezembro de 1829, e mais um

lhantismo à exposição do Instituto Histórico.

número especial sobre o julgamento da Nova Luz,

São interessantes as coleções de panfletos, periódicos ilustrados e revistas literárias que apresenta no
primeiro centenário da nossa imprensa. Destacaremos
alguns jornais de maior relevância histórica.
O Tamoyo, números 1 e 2, da Biblioteca Municipal, e referente a 1823. Passa por reimpressão da
tipografia de R. Ogier, rua da Cadeia n° 142 (1831).
São raros os números desta reedição.
Orgão do partido andradino e sob imediata inspiração de José Bonifácio de Andrade e Silva, era

pelo Tribunal do Júri e por acusação do ministro da
Justiça (1831).
Reapareceu em 16 de fevereiro de 1830 e começou a ser impressa na tipografia do Diario, e do n°
106, de 31 de dezembro do mesmo ano em diante,
na Tipografia do Torres.
A Voz Fluminense imprimia-se na tipografia de
Lessa & Pereira, rua Detraz do Hospício n° 95, possuindo a Biblioteca Municipal os números I a 61, de
1829 a 1830.

redigido por Antônio Drummond de Vasconcellos.

Do período da Regência possui a Biblioteca jor-

A Malagueta, periódico de lutas partidárias, foi

nais e panfletos que também se destinam à expo-

sempre escrito em estilo agressivo. Redigido pelo

sição do Instituto Histórico, e dentre eles: O Bra-

deputado Luiz Augusto May, teve três fases dife-

zileiro Vigilante, Matraca do Farroupilhas, Brazileiro

rentes: de dezembro de 1821 a 5 de junho de 1822;

Pardo, O Caolho e o Sete de Abril.

em julho deste ano surgiu a Malagueta Extraordinária, e com o primitivo titulo, de 19 de setembro de
1828 a junho de 1829.

O Brazileiro Vigilante é de 1831. Existem os números 4, 5,7 e 8.
Foi seu redator F. Muniz Barreto, sendo impres-

A Biblioteca Municipal possui os números 67 a

so na tipografia de Lessa & Pereira. Custava cada

101, com algumas páginas bichadas. Era impresso

exemplar 80 réis e no cabeçalho da folha se destaca-

na tipografia da Astréa. São raríssimas as coleções

vam estes versos de Bocage:

da Malagueta, mas a Biblioteca Nacional as conserva completas.
É de 1824 a Breve Analyse á Malagueta Extraordinaria ou Extravagante.

O mérito dever sagrar-se a Pátria:
O que valho, o que sou, jurei sagrar-lhe;
Se pouco valho, e sou, dar mais não posso

Ainda sob o Primeiro Reinado: Nova Luz Brazileira e Vóz Fluminense.
58

A Biblioteca possui os números 1 a 89 da
Luz Brazileira, publicada por Silvério Mariano

Pertencendo à facção hostil a Pedro I, encontram-se estas verrinas num dos números de abril de
1831, depois da abdicação do primeiro imperador:

Quevedo de Lacerda e impressa na tipografia de
Lessa & Pereira, rua Detraz do Hospício. Existe

Já sulca as ondas o prejuro insano,

na municipalidade um volume encadernado, de

Deixando a terra que a virtude pisa:

1829-1830.

De avistá-lo Netuno se horroriza...

Foi substituída pela Nova Luz Brazileira (extra-

Tal é o aspecto de um cruel tirano!

ordinaria), oferecida às senhoras brasileiras: núme-

R_LIVRO_50.indb 58

2/10/09 5:44:55 PM

A propósito do primeiro centenário da imprensa |Noronha Santos|

No abismo tragador do desengano

1, 2 e 3 (4 páginas) se encontram com facilidade.

Do remorso o punhal o martiriza:

O redator e principal diretor foi Candido Vargas

Volta os olhos atrás; já não divisa

de Azevedo Coutinho. Seus artigos eram de uma

A Corte, onde imperou andaz e ufano.

violência de linguagem que excedia às verrinas dos
rusguentos da Regência.

Ora cheio de raiva, ora de espanto

O Sete de Abril apareceu como jornal de com-

Desprezível mortal se julga; e chora

bate, mas com tendências doutrinárias.Conhecemos

Vendo que nada é, quem fora tanto!

números de 1833-34 e de 1836-37. Os dois primeiros são de 4 páginas, 22x18, e os dois primeiros são

Os filhos que deixou nem rememória;

de 4 páginas, 27x17 (4 volumes encadernados). Im-

Só lhe move o rancor, só move o pranto

primia-se na tipografia Americana, rua Detraz do

O livre trono que o Brasil arvora.

Hospício n° 160. Em 1837 publicava-se às quartasfeiras e sábados.

A Matraca dos Farroupilhas apareceu em 1831,

Em nenhum período de nossa historia apareceu

custando 30 réis o número avulso e com esta di-

maior número de jornais no Rio de Janeiro e dos

visa:

quais eram mais interessantes pelos títulos e porque representavam aspirações de grupos políticos:
Em sendo por mão manejada
Vence mais a matraca do que a espada.

Americano, Brazileiro Offendido, Buscapé, Bússola da Liberdade, Dois Compadres Liberaes, Cartas do
Povo, Clarim da Liberdade, Doutor Tira-Teimas, En-

Figurarão na exposição os ns. 5 (1831), 6, 7,
10,11 (de 1832).

fermeiro dos Doudos, Espelho dos Brazileiros, Exaltado, O Grito da Pátria contra os Anarchistas, Médicos

Faz parte da collecção – pasquinadas.

dos Malucos, Novo Brazileiro Imparcial, Novo Tamoyo,

Foi impressa na tipografia Torres, rua da Cadeia

Regenerador do Brazil Regente, Tribuno do Povo, Velho

n° 95 e depois na de Thomaz B. Hunt & C., rua da
Alfândega n° 126. Parece ter sucedido o Jurumenha
dos Farroupilhas.

Casamenteiro, Veterano, Vóz da Liberdade e Ypiranga.
Em 1832 e 1833 surgiram mais: o Brazileir, Carijó, Catão, Cégarréga, Cometa, Conciliador Fluminen-

O Brazileiro Pardo(1833) imprimia-se na tipo-

se, Defensor dos Rigoristas ou Antagonista do Simplicio,

grafia Paraguassu, de D. da F. Pinto, rua Senhor

Eco da Câmara dos Deputados, Ferrabraz, Filha Unica

dos passos sem número.

da Mulher do Simplicio (em verso), Grito da Pátria,

Custava o número avulso 80 réis. Era um pan-

Luzeiro Fluminense, Martello, Mulher do Diabo, Mu-

fleto desabusado e nele figuravam temíveis acusa-

tuca, Patriota Brazileiro, Piloto, Republicano, Repu-

ções aos Mellos Mirandas, Aveias, Guerras e outros

blicano de Sempre Viva, Sentinella da Liberdade, Sim-

«célebres garrafistas, ligados aos Evaristos e chi-

plicio da Roça, Trombetas dos Farroupilhas, Verdades

mangada».

(1832); Par de Teta, Adoptivo, Andradino, Arca de Noé,

Impresso também na tipografia do Brazileiro

Auxiliador da Industria Nacional, Babosa, Bemtevi,

Pardo é da mesma época O Caôlho, cujos números

Brazil Afficto, Burro Magro, Cabrito Carioca, Cidadão
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Soldado, Correio Official, Correio de Annuncios, Esbar-

Monarchia, Homem do Povo, Sentinella da Monarchia,

ra, Evaristo Formiga, Grito dos Opprimidos, Guarda

Monarcha, Novo Simplicio Poeta, Omnibus de Nicthe-

Nacional, Homens de Côr, Hospital Fluminense, Idade

roy, Pharol, Propugnador da Maioridade, Fluminense,

de Páo, Iman, Indigena do Brazil, Inferno, Liberdade

Regenaração, Repertorio Theatral, Trombeta Constitu-

Legal, Limão de Cheiro, Lynce, Loja de Belchior, Lusi-

cional e Verdade Núa e Crúa.

tania Triumphante, Marmota, Meia Cara, Mestre José,

Da contribuição da Biblioteca Municipal do Rio

Militar, Mineiro no Rio de Janeiro, Nacional, Obras

de Janeiro ao certame do Instituto Histórico temos

de Santa Engracia, Papeleta, Paquete de Portugal, D.

a anotar, de 1849, O Caboclo, O Cascalho e O Fuzil,

Pedro II, Restaurador, Rusguentinho, Saturnino, Sete

e que figuram no catálogo, confeccionado nessa re-

de Setembro, Simpliciasinha, Simplicio ás Direitas, Ta-

partição, e sob o título “terceiro período – segundo

moyo Constitucional, Torre de Babel e Verdadeiro Cara-

reinado – pasquinadas”.

muru (1833).

O Caboclo era impresso em papel verde e ama-

De 1834 a 1836 inúmeras publicações se conhe-

relo, 4 paginas, Tipografia Americana, de L.P. da

cem, salientando-se: Mutuca Picante, Seis de Abril,

Costa, rua da Assembléia n° 27. Existem os núme-

Sorvete de Bom Gosto, Tupinambá Pregoeiro (1834);

ros 1 a 16.

Café da Tarde, Capadocio, Diario de Saúde, Justiceiro

D’O Cascalho, saído da Oficina Liberal, de F.J.

Constitucional, Ladrão, Miscellanea Scientifica, Novi-

Ramalho, à rua da Lampadosa n° 16, possui a bi-

dade, Novo Caramuru, Pão de Assucar, Revista Me-

blioteca os números, 2, 3, 4. Vendia-se o exemplar

dica Fluminense (1835); Atlante, Bacorinho, Barriga,

avulso por 40 réis, à rua do Ouvidor n° 152 e à praça

Charadista, Chronista, Clarim da Verdade, Boca Nelles,

da Constituição n° 54. Jornal político e joco-sério,

Conseqüente, Espectador da América do Sul, Correio do

apregoava num dos seus números que:

Imperador, Cosmorama, Folha de Annuncios, Monarchista, Paquete do Rio, Propagador de Conhecimentos

Os liberais do – borralho

Úteis, Publicola, Restos de Boceta de Pandora, Selecta

Os caboclos, os soldados,

Catholica, Sentinella Rio Grandense, Terceira Idade do

Gente do mesmo baralho,

Brazil e Trombeta Final (1836).

Os Lampadosos burlados

De 1838 a 1840: Argos, Brazileiro, Catholico, Ci-

Sofram fogo do «Cascalho».

dadão, Correio da Europa, Correio de Petas, Desper60

tador, Correio das Modas, Dois de Dezembro, Anony-

No segundo número encontra-se tremenda des-

mo, Aristarcho, Athleta, Carapuceiro na Côrte, Coruja,

compostura ao «diario da manteiga ou do requinte da

L’Echo Français, Gazeta dos Domingos, Filho de Sete de

impudencia». Impresso também na mesma tipogra-

Abril, Museu Universal, Phenix, Popular, Rolha, Vinte e

fia foi O Fuzil orgão nacionalista que «apparecerá

Dois de Abril, Instincto, Liga Americana, Monarchista

sempre que a athmosphera carregada nos annunciar tem-

do Seculo XIX, Ortiga, Prégoeiro, Revista Trimensal

pestade imminente». Vendia-se nas mesmas casas onde

do Instituto Histórico (1838), Soldado Afficlito, Sova,

se encontrava O Cascalho e sob o preço de 40 réis.

The Rio Circular, Despertador Commercíal e Político,
Esganaréllo, Filho do Brazil, Filho da Sentinella da
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Do Dom Quixote Homepatha – jornal satírico
“contra os aventureiros e impostores” (sic), números

Adular, mentir

1 a 4, ilustrado com 4 estampas; 8 páginas – tipo-

Furtar e repartir

grafia Braziliense – rua do Sabão n° 113, damos em
fotogravura uma caricatura de 1851.

Na segunda fase do Barco, parece ter esse jornal

De 1862 a 1866 registraremos uma trindade de-

substituído o Seculo XIX , que iniciou publicação em

saforada de panfletos políticos: Barco dos Traficantes,

1865, na tipografia Luzo Brazileira, de J.A. de Re-

Hospital dos Loucos e Ladrões de Casaca.

zende, rua Senhor dos Passos n° 48, editor respon-

O Barco dos Traficantes teve duas fases: 1861 a

sável Jacintho José da Costa Sampaio.

1866 e a deste ano. Foi a princípio impresso nas tipo-

Mas os três primeiros números do Seculo XIX

grafias de A.C. Mello, rua do Espírito Santo n° 29, e

foram impressos na tipografia de Domingos Luiz

Econômica, à rua dos Latoeiros n° 34, e depois á rua

dos Santos, à rua Nova do Ouvidor n° 20.

do Senhor dos Passos números 82 e 91, tipografia

Dentre os exemplares de 1866, se destaca o de

e lithografia Commercial, de J.J. Fontes, existindo em

número 24, em que aparece o aviso de ser interrom-

alguns números indicação das tipografias Americana,

pida a publicação e substituída pelo antigo Barco dos

à rua da Alfândega n° 197 e a do Seculo XIX, à rua

Traficantes.

Senhor dos Passos n° 141. Publicava-se em começo
mensalmente e a assinatura custava 1$000.
A redação ficava à rua S. Jorge n° I-B e a correspondência deveria ser endereçada com as iniciais A.B.C.

O Hospital dos Loucos saía da tipografia Americana, de J. Soares de Pinho, rua da Alfândega n°
197. Conhecemos os números 1 a 3, com 4 páginas
(1862), e por eles se vê a oposição apaixonada que

Em 1866 encontramos esta declaração sobre o

moviam redatores desse pasquim a José Clemente,

jornal: «Paquete para fazer carreira para a ilha das

chamado por seus inimigos “Zé Clemente da Man-

Traquibernias. Como sabe o publico ha no Rio de

gueira”...

Janeiro essa grande alluvião de tratantes, devassos,

Dos Ladrões de Casaca, de 1867, tipografia do

velhacos e charlatões, é preciso tornal-os conheci-

Século XIX – “para profligar os vícios e os crimes” –

dos e o fim do Barco dos Traficantes é conduzil-os á

conhecemos os números 1 a 7, com 4 páginas.

ilha das Traquibernias».

Rebuscando ainda na excelente contribuição di-

Foi propriedade de A.R. DE Oliveira.

rigida por Gonzaga Duque, apresentaremos outros

A Biblioteca Municipal possui do ano II,

subsídios ao estudo da imprensa no Rio de Janeiro.

números de 1 a 30, em 4 páginas, com três colunas,

Dos panfletos políticos há ainda a notar: A Me-

e do ano VI os números de 1 a 19, em 4 páginas e

tralha (único número), e o Brazileiro, o primeiro

três colunas. A coleção do ano VI é raríssima por

(1893) dedicado ao marechal Floriano Peixoto, sem

constar de uma edição em papel colorido. Há dupli-

designação de tipografia, sendo redator-chefe Ra-

cata naquela repartição e em papel branco.

phael Augusto de Freitas; e o segundo (1896), ór-

Injuriando atrozmente a Salles Torres Homem,

gão republicano-nativista, distribuído em Nicteroy,

o atrevido panfleto procurou defini-lo em quatro

mas impressos os números de 1 e 2 na tipografia a

palavras:

vapor d’O Nacional, rua do Hospício n° 246.
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Jornais científicos e literários destacaremos:

expõe a Biblioteca – O Guarany, publicação ilustra-

Semanario da Saude Publica (1831-1848), Diario da

da e literária, sob a responsabilidade de José Lino

Saude (1835-1836), O Beija-Flor (1849), Iris (1849),

e Felix Ferreira e colaboração dos irmãos Pires de

Semana Familiar (1862), Revista Mensal da Sociedade

Almeida (Joaquim e José), José Pereira Leitão, Ma-

Ensaios Litterarios (1863-1865), O Guarany (1871),

noel Antonio Major, Dr. José Maria Velho da Silva

Revista do Rio de Janeiro (1876-1879), Revista Phe-

e Bethencourt da Silva.

nix Litteraria (1878), Rio-revista (1896), Galaxia
(1897) e O Commercio (1903-1906).

Editada por Seraphim José Alves, livreiro à pra-

imprimiam- se na tipografia Imperial e Constitucio-

ça dom Pedro II, n°16, e impressa na tipografia da

nal, de Seignot Plancher & C., rua do Ouvidor n° 95.

Imprensa Industrial, rua Sete de Setembro n° 142,

de Laemmert, rua do Lavradio n° 56, sendo anteriormente impressa na tipografia Silva Lima, rua
S. José n° 8.
O Beija-Flor imprimia-se na tipografia de J. Villenueve & C., rua do Ouvidor n° 65.

publicou-se durante quatro anos – 1876 a 1879 – a
Revista do Rio de Janeiro.
Pertencente à Sociedade Phenix Litteraria, organizada na Escola Militar da Corte, publicou-se
em 1877 a Revista da Phenix Litteraria, impressa na
tipografia do Imperial Instituto Artístico. Nesta re-

Íris, revista mensal, redigida por José Feliciano

vista colaboraram ativamente Lauro Sodré, Licinio

de Castilho Barreto e Noronha, saía da tipografia

Cardoso, Rodolpho Páo Brazil, Rodolpho da Paixão

de L.A. Ferreira de Menezes, rua de S. José n° 45.

e Urbano Duarte.

Seu escritório ficava à rua do Rosário n° 68 e foi

Rio-Revista foi uma das mais lindas publicações

proprietário e diretor dessa publicação Ricardo Au-

de 1896. Existem o 1º e 2º números – únicos pu-

gusto da Costa Queiroz. Foram seus colaboradores:

blicados – sendo o trabalho artístico da tipografia

Gonçalves Dias, Porto Alegre e Macedo.

Aldina – rua da Assembléia.

Semana Familiar é de 1862: existem os números

São raríssimos os números expostos. Escreve-

1 a 7, impressos na tipografia e litografia Commercial,

ram nesta revista Gonzaga Duque, Rinaldo de Lima

de Fontes e Irmão, rua Senhor dos Passos n° 82.

e Silva, Alves de Faria, Placido Junior. Azevedo Cruz,

Contando com colaboração de Joaquim Manoel
de Macedo, Benjamin F. Ramiz Galvão e Bethen-

Cruz e Sousa, B. Lopes, Emilio de Menezes, Luiz Jordão, Lima e Campos e outros prosadores e poetas.

court da Silva, saíram de 1863 a 1865 da tipografia

Galaxia – publicação mensal, ilustrada – núme-

Economica, de José Fontes, rua dos Latoeiros n° 34,

ros 1 e 2 – únicos – impressos na tipografia Aldin.

muitos números da Revista Mensal da Sociedade En-

É raríssimo o 1º número e o 2º parece que só o pos-

saios Litterarios.

sui a Biblioteca Municipal – por não ter sido distri-

Abrangendo o primeiro semestre de 1871 e im-
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ticulares números que completam o ano de 1871.

Semanario da Saude Publica e o Diario da Saúde

A revista A Sciencia saía da tipografia Universal,
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Existem noutras bibliotecas e em poder de par-

buído, faltando-lhe a impressão das gravuras.

presso na tipografia Perseverança, rua do Hospício

Esses exemplares são acompanhados de um car-

n° 91, e na de Feliz Ferreira & C., (tipografia e lito-

taz ilustrado, oferecido ao antigo Club dos Reporters,

grafia Imparcial), rua Sete de Setembro n° 146-A –

com desenhos originais de alguns jornalistas, entre
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os quais Eduardo Salamonde, Patrocínio, Ferreira de

n’alma do povo e nos jornais e panfletos que têm

Araújo, Arthur Azevedo e Domingos Olympio.

um sabor tão íntimo e dizem do aspecto, da fisiono-

De 1903 a 1906 publicou-se regularmente,

mia de cem anos de contendas e de trabalho.

todos os meses, O Commercio, ilustrado com foto-

Bem haja a nobilíssima tarefa do Instituto His-

gravuras e dirigido pelo Sr. Francisco Ferreira da

tórico e Geográfico Brasileiro – abrindo seus salões

Rosa, impresso nas oficinas tipográficas da antiga

para dar balanço num dos ramos da vida espiritual

Aldina, rua da Assembléia n° 96, propriedade de

do Brasil.

Paula Souza & C.
Perlustrando ainda crônicas de outros dias, veremos o movimento literário do país acompanhar de
perto o sulco da sua liberdade política, refletindo-se

Este artigo de Noronha Santos foi originalmente
publicado na Renascença – revista mensal de letras, sciencias
e artes, em junho de 1908, com o título “Centenário da
imprensa”.
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Entrevista / Luiz Carlos Villalta

Malditos, perigosos,
proibidos
O livro e a leitura no Brasil e em Portugal
antes da chegada de d. João

Paulista de Tremembé, 46 anos, Luiz Carlos

romanesco em nosso país, a partir do exame dos livros

Villalta é professor adjunto de História da Univer-

novelescos em circulação, das práticas de leitura e dos

sidade Federal de Minas Gerais há 20 anos. Dedica-

espaços em que essas práticas se davam. Além de Villal-

se a um trabalho apaixonante: desvendar os cami-

ta, também se dedicaram ao estudo do surgimento do

nhos do livro e da leitura no Brasil colonial e em

romance no Brasil os professores Márcia Azevedo de

Portugal, na virada do século XVIII para o XIX.

Abreu (coordenadora do Projeto), Nelson Schapochni-

Sua pesquisa teve início em 1989, quando resolveu

ck, Sandra Vasconcelos e as doutorandas Gabriela Yua-

mudar o enfoque de sua tese de mestrado, passando

sa Azeka e Ilana Heineberg.

a se centrar nas bibliotecas dos mineiros inconfi-

Mas o trabalho não terminou por aí, e parece que

dentes, tanto os clérigos como os leigos. Ao longo

nunca terminará, pois Villalta agora já se dedica a

do doutorado, o historiador aprofundou-se ainda

um pós-doutorado, cujo tema é Libertinagens e leitores

mais, estudando detidamente a história do livro e da

libertinos em Portugal e no Brasil, também englobando

leitura de 1750 a 1808 – ou seja, quando as tipogra-

o período que vai do final do século XVIII ao início

fias ainda eram totalmente proibidas na então co-

do século XIX. Para essa pesquisa, financiada por

lônia portuguesa – tendo vasculhado documentos

uma bolsa da Capes, na França, Villalta conta com

em cartórios e arquivos brasileiros e portugueses,

um coordenador de peso: nada menos que Roger

muito deles inquisitoriais.

Chartier, o famoso historiador do livro e da leitura,

Já doutor, Villalta participou, entre 2003 a 2007,

diretor do Centro de Pesquisas Históricas da École

do enorme projeto temático interdisciplinar intitula-

de Hautes Études em Sciences Sociales de Paris. Já

do Caminhos do romance no Brasil – séculos XVIII e XIX,

na Universidade de Lisboa, o orientador é o profes-

que investigou o processo de consolidação do gênero

sor doutor Rogério Fernandes.
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Já tendo começado a pesquisar, o aplicado pro-

leitura, no Brasil colonial e em Portugal na época

fessor adjunto de História da UFMG – que no inicio

do Antigo Regime?

de agosto prestaria prova para se tornar professor

Luiz Carlos Villalta – Desde 1990, quando iniciei

associado – diz que chega a surpreender o número

as pesquisas para a minha dissertação de mestrado

de manuscritos e impressos libertinos encontrados

sobre os pecados dos clérigos, na Universidade de

no Portugal aparentemente sisudo e moralista da

São Paulo. Eu queria, na ocasião, relacionar a edu-

virada do século XVIII para o XIX, circulando em

cação recebida pelos clérigos que haviam se forma-

conventos, nas salas de aulas, na Universidade de

do em Mariana, em Minas Gerais, com o comporta-

Coimbra ou na rua. Cheios de imagens obscenas,

mento deles no campo moral e sexual. Minha idéia

essas obras imorais são facilmente encontráveis em

era trabalhar com a biblioteca do seminário de Ma-

arquivos da Inquisição e da Intendência Geral da

riana, fundado em 1750, e com algumas bibliotecas

Polícia de Lisboa. Por causa desta pesquisa, Villalta

de clérigos. O objeto de minha pesquisa, no entanto,

também está enveredando ultimamente no estudo

acabou sofrendo modificações. Se por um lado am-

dos livros editados pela Impressão Régia, quando

pliei o projeto, por outro me restringi, focando a

da chegada da Corte, como é o caso de Paulo e Vir-

investigação sobre os inconfidentes de Minas Ge-

ginia, do Abade Pierre.

rais, leigos e clérigos. Passei a me preocupar mais

Em meados de 2008 Villalta esteve em Minas
Gerais para presidir o 16° Encontro Anual da As-

com as bibliotecas dos inconfidentes e também com
a moralidade sexual dos inconfidentes.

sociação Nacional de História (Anpuh) – Seção Mi-

66

nas Gerais. Nos intervalos das conferências, reali-

RL – Este trabalho sobre as bibliotecas e a moral

zadas entre os dias 20 e 25 de julho, ele deu esta

dos inconfidentes já está publicado, não?

entrevista para a Revista do Livro, na qual falou um

LCV – Foi publicado na revista Acervo, do Arquivo

pouquinho – uma gota d’água num mar de conheci-

Nacional, e está publicado em site desde 1995. Foi o

mentos – sobre as pesquisas que já fez e as que ain-

início de tudo. Essa mudança de enfoque foi estimula-

da fará. Sempre dando uma imensa contribuição aos

da em parte por um convite feito por Adauto Novaes,

que desejam entender melhor como era o Brasil no

para participar de um de seus ciclos de debates. Ele me

qual a edição de livros era completamente proibi-

pediu que eu falasse sobre as bibliotecas dos inconfi-

da. Apesar da interdição, não deixavam de circular

dentes, e aí mudei o objeto da pesquisa, voltando-me

por aqui várias obras tidas como subvertedoras, en-

mais para a história do livro e da leitura, a partir das

chendo de idéias “perigosas e amorais” a cabeça dos

bibliotecas dos inconfidentes. Nelas, havia livros proi-

brasileiros que um dia se libertariam de Portugal

bidos. Fazendo esta pesquisa, percebi que uma coisa é

e começariam a lutar por uma literatura própria,

a propriedade de livros. Ter o livro. Outra, bem diver-

cheia do que, um dia, Machado de Assis chamou de

sa, é a leitura dos livros ou a apropriação dos livros

“instinto de nacionalidade”.

pelos leitores. Por exemplo, dentre os bens dos inconfidentes mineiros não foi encontrada a História filosó-
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Revista do Livro – Desde quando o senhor vem

fica e política da colonização européia nas Duas Índias, do

fazendo pesquisas enfocando a história do livro e da

padre Raynal, um livro proibido, mas que circulava
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em Minas. Fora trazido de Coimbra pelo doutor José

da leitura. Intitula-se “Reformismo ilustrado, cen-

Pereira Ribeiro e circulou entre os inconfidentes. Este

sura e práticas de leitura. Usos do livro na América

mesmo homem, José Pereira Ribeiro, que estudou leis

Portuguesa”. Defendi esta tese em 1999. Abordei

em Coimbra, tinha as Cartas persas, de Montesquieu,

nela a censura à posse de livros e à leitura no Brasil

obra editado em 1721. Este livro tinha uma lombada

colonial, mais detidamente, e também em Portugal,

falsa. Sob a capa dos Sermons do padre Charles Frey

do século XVI ao início do XIX, dando mais aten-

de Neuville, encontrava-se o livro proibido do abade

ção ao período do reformismo ilustrado, que vai

Raynal, que Ribeiro trouxera para Mariana.

de 1750 a 1822. Como funcionava a censura, quais
eram os órgãos censórios, quais eram os livros

RL – Até então, editar livros no Brasil era total-

proibidos, como era feita a fiscalização do comércio

mente proibido, mas alguém ousava burlar essa

livreiro, como era a posse de livros e a leitura de

lei?

livros. Enfoquei mais o Brasil do que Portugal, mas

LCV – Tivemos aquela primeira tentativa, famosa,

também abordei Portugal. Os órgãos censórios e os

do Antônio Isidoro da Fonseca. Por outro lado, no

parâmetros de censura valiam para o Brasil e para

início do século XIX, um padre publicou um poema

Portugal. Já no que diz respeito à questão da cir-

em louvor de um governador de Minas, mas havia

culação dos livros, posse e leitura, detive-me mais

a proibição de prelos. Obras proibidas, no entanto,

no Brasil.

circulavam.
RL – Quais eram os órgãos censórios comuns a
RL – E quanto às obras permitidas? Parece que

Portugal e Brasil?

magistrados, professores, padres e médicos podiam

LCV – Esta é uma história que se divide em três

ter livros, principalmente livros vinculados à pro-

fases. Do início do século XVI até 1768, havia o

fissão que exerciam...

Desembargo do Paço, o tribunal régio, tribunais

LCV – No mundo do Antigo Regime, na América

eclesiásticos e a Inquisição. Em 1768, o marquês de

Portuguesa e em Portugal, havia uma sociedade esta-

Pombal, um grande reformista (apesar de ser um

mental. Grupos de pessoas que possuíam privilégios.

sujeito totalmente arbitrário), secularizou a censu-

E a leitura e a posse de livros, ambas, eram objeto de

ra, tendo criado a Real Mesa Censória, um tribunal

direitos diferenciados. Havia pessoas que tinham o

régio que tinha em sua composição clérigos e lei-

direito de possuir e ler alguns livros proibidos. Mes-

gos. Ou seja, Pombal criou um órgão específico, se-

mo no Brasil. E algumas tinham apenas o direito de

cular, subordinado à Coroa, para cuidar da censura,

ler o livro proibido num convento ou biblioteca, não

e que não tinha a obrigação de seguir as proibições

podiam ter o livro proibido em casa.

papais. Retirou da Inquisição e do bispado a censura

RL – Voltando à sua tese sobre os clérigos inconfi-

literária. Em outras palavras, estatizou a censura.

dentes... Qual foi o seguimento desse trabalho?

Mas, em 1768, dona Maria I extinguiu este órgão e

LCV – Depois de tratar das bibliotecas dos incon-

criou a Real Mesa da Comissão Geral para a Cen-

fidentes, fiz o doutorado. Meu doutorado foi total-

sura de Livros.
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mente voltado para o campo da história do livro e
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RL – Havia censura também na América Espanho-

blicado em 1794, com a autorização de dois censores

la ou eram mais complacentes? Afinal, lá, a univer-

da Real Mesa Censória, um deles chamado Antônio

sidade surgiu bem antes, no século XVI.

Figueiredo e, o outro, João Guilherme Müller. Este

LCV – Havia censura na América Espanhola, mas

livro, de autoria anônima, na realidade fora escrito por

os prelos eram permitidos. O tratamento dado ao

um médico formado em Coimbra, Francisco de Melo

livro era mais flexível. Nós não tínhamos univer-

Franco. Um médico mineiro de Paracatu. O intenden-

sidades, mas tínhamos colégios superiores. Insti-

te geral da polícia portuguesa, Pina Manique, ao lê-lo,

tuições de formação superior. Cursos de teologia.

ficou furioso. O fato de ter obtido autorização para ser

No Seminário de Cachoeira, na Bahia, havia curso

publicado foi imediatamente comunicado à rainha...

de matemática. Em 1800, foi criado o Seminário de

na realidade, a dom João, que já era o regente. Com

Olinda, de nível superior. Os seminários arquidioce-

isso, d. João decidiu dar fim à Real Mesa Censória e

sanos também tinham cursos superiores. Voltando

voltou a implementar o antigo regime da tríplice cen-

aos órgãos censórios, por que a criação da d. Maria

sura, ainda em 1794. Ou seja, voltam o Desembargo

I foi importante? Quando Pombal tirou a censura

do Paço, os tribunais eclesiásticos e a Inquisição, com

livreira da Inquisição e dos bispados, ele comprou

a diferença de que agora o Desembargo do Paço é que

uma briga com o papado. D Maria I, ao criar a Real

dá o tom. Na prática, a mudança com relação à Real

Mesa, conseguiu a autorização do papado, pois acei-

Mesa Censória não foi assim tão grande.

tou fazer um acordo, ao criar a regra de que o presidente do novo órgão sempre seria um padre.

RL – E tudo isso porque o livro perigoso havia passado pelo crivo...
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RL – E houve mais mudanças no período colonial?

LCV – O Melo Franco era um grande pensador e

LCV – A Revolução Francesa teve conseqüências do

escreveu vários livros. É autor de um poema satíri-

ponto de vista da censura literária. Fomentou uma

co, chamado “Reino da estupidez”, que circulou ma-

atemorização, além de que houve também uma políti-

nuscrito em Coimbra, em 1785, e posteriormente

ca da própria França revolucionária de disseminar ma-

foi publicado no Brasil em 1820. Neste livro, a Deu-

nuscritos de cunho revolucionário em outros paises. Já

sa Estupidez, expulsa de várias cortes européias,

havia, desde a década de 70, antes da criação da Real

estava procurando um lugar para ficar. Escolheu

Mesa Censória, uma preocupação com os ilustrados

Portugal. E onde exatamente foi se instalar? Na

radicais. Não se pode pensar, no entanto, que existisse

Universidade de Coimbra.

um pensamento ilustrado homogêneo. Havia ilustrados católicos, deístas, materialistas, protocomunistas.

RL – Como foi feita a sua pesquisa sobre os incon-

Havia ilustrados com pavor de igualdade social. E os

fidentes? O que eles liam?

defensores de igualdade jurídica. Enfim, um amplo le-

LCV – Eu já tinha trabalhado com os inconfidentes

que. O pensamento ilustrado era de todo gênero. A

em minha dissertação de mestrado. Um trabalho

Coroa portuguesa queria impedir a entrada de livros

inicial que envolve algumas dificuldades. A primei-

que atacassem a religião, o trono, o colonialismo, e os

ra delas é se defrontar com um universo de livros

que ofendessem a moral. Temos o caso de um livro pu-

que não mais faz parte de nossa vida intelectual.
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Não são mais citados. Uma coisa é você pensar em

Santa Bárbara, protege contra raios e terremotos. E

Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Outra é pensar

Lisboa havia sofrido o grande terremoto em 1755.

em autores esquecidos...

Esse livrinho vinha para Pernambuco, Bahia, Rio
de Janeiro. Mas se formos procurá-lo nos inventá-

RL – É este o caso do padre Raynal?

rios, só o acharemos citado nos inventários de co-

VILLALTA- Não, o Raynal é muito estudado. Vou

merciantes. O inventário é um rol de bens. Se o bem

citar um menos estudado: Zeger Bernhard Van Es-

não é valioso, ele não aparece. E também tem uma

pen, um teólogo belga canonista, nascido em Lou-

outra coisa, um livro que circula muito, muito usa-

vain, em 1646, e que morreu em 1728. Só o conhece

do, um livro que cabe na palma da mão, não sobre-

quem mexe com história canônica. Este contraste

vive. Mas nenhum livro, no século XIX, chegará a

entre o universo de livros em circulação, naquela

apresentar uma circulação parecida, aqui no Brasil,

época, e aquele que costuma ser estudado com maior

com a dos livrinhos de Santa Bárbara. Outros livros

freqüência foi um obstáculo... Uma outra dificulda-

que vinham em grande quantidade para cá eram os

de é que raramente se encontram todos os nomes

romances. Um dos mais presentes era o de Fénelon,

grafados e os títulos. Ficamos sem saber exatamen-

As aventuras de Telêmaco. Encontrei-o nos pertences

te quem eram as pessoas citadas e a que campos de

dos inconfidentes. Já o Livro de Santa Bárbara não

conhecimento elas se ligavam. Já nos inconfidentes

sobreviveu ao uso. Uma coisa importante a dizer

enfrentei este problema. Foram necessários cin-

ainda é que os inconfidentes tinham o Rousseau, ti-

co anos de pesquisa para conhecer os autores e os

nham Montesquieu, Voltaire e Raynal. Raynal, ali-

livros. Agora, tenho 18 anos de pesquisa em livro

ás, foi um homem de grande visão, que ajudou, aqui

e leitura. E há autores esquecidos. Autores que se

em Minas, os inconfidentes a pensar na organização

encontravam no baú de alguém, na biblioteca, ou

de uma rebelião. Seu livro entrou em Lisboa de vá-

citados em inquérito. Autores proibidos. Havia, por

rias formas. Muitas vezes nas bagagens de agen-

outro lado, casos de autores homônimos, como Jean

tes diplomáticos. Os agentes diplomáticos faziam

Baptiste Rousseau e o Jean Jacques. Claude Cré-

contrabando de livros. O Raynal foi introduzido em

billon fils e père. Além disso, foi necessário cruzar

Portugal pelo embaixador da Áustria.

documentos distintos para ter uma idéia mínima
sobre a circulação dos livros.

RL – Os inventários estavam onde, em cartórios?
LCV – Trabalhei com todos os inventários que

RL – Com que documentos o senhor trabalhou

existiam no cartório de segundo oficio de Mariana.

prioritariamente?

Já os autos da devassa estavam em várias comarcas,

LCV – Comecei a trabalhar com inventários e os

Mariana, Vila Rica, São João del Rei. Gostaria de

autos da devassa da Inconfidência Mineira. Nos in-

citar ainda um autor muito importante, o Bernard

ventários não estão registrados os livros de baixo

Baylin. Ele estudou a independência dos Estados

valor econômico. O Livro de Santa Bárbara era o

Unidos. Baylin é bastante interessante porque, em

que mais vinha de Lisboa para o Brasil, um livrinho

seu livro As origens ideológicas da Revolução America-

de oração. Uma espécie de amuleto, orações para

na, ele fala sobre todos os livros que influenciaram o
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movimento. Temos uma idéia errada de que a inde-

Aristóteles e de Santo Tomás de Aquino. Esta re-

pendência americana foi influenciada apenas pelas

tomada ou releitura teve como grandes pensadores

obras das Luzes. E costumamos pensar o mesmo a

espanhóis Luís de Molina, Azpilcueta Navarro e

respeito de nossos inconfidentes. Baylin nos ajuda a

Francisco Suárez, expoentes da Segunda Escolásti-

localizar as origens intelectuais dos americanos que

ca. Do ponto de vista político, esses homens tinham

fizeram a independência, que não se restringiam

uma teoria que era mais ou menos assim: o poder

unicamente aos homens das Luzes. Eram mais ec-

tem origem em Deus, mas Deus o transmite para

léticas. Incluíam outros autores, clássicos gregos

a comunidade, e a comunidade é soberana. Logo,

e latinos. Em Minas ocorria o mesmo. Tanto que

o soberano não pode tudo, ele tem que respeitar

temos o famoso versinho de Virgílio, “libertas quae

a comunidade. Não é que o rei tenha que pedir a

sera tamen”. Os panfletos americanos também cita-

toda hora o consentimento da comunidade para a

vam Locke, seus conceitos sobre direitos naturais

tomada de decisões, mas deve haver uma espécie de

e o contrato social. E Voltaire. Em Minas temos

pacto. Um pacto que institui o Estado. Essa idéia

Montesquieu, como referência, o Raynal e, surpre-

faz parte da doutrina de nossos inconfidentes, cujas

endentemente, uma convergência com as idéias de

influências também foram ecléticas, incluindo ainda

Locke, sem que o Locke tivesse sido lido. Ou quem

escritos sobre a Restauração portuguesa, em 1640.

sabe leram Locke através do Raynal. Já no inicio do

Só percebi o uso desses escritos pelos inconfidentes,

século XIX há registros da presença de Locke em

mais precisamente pelo cônego Luiz Vieira da Sil-

bibliotecas de Mariana, detectada através de denún-

va, depois de ter ido a Portugal e conversado com

cias da Inquisição.

o professor Luís Reis Torgal, da Universidade de
Coimbra, que tem um livro magistral sobre as ori-

RL – Além dessas houve outras influências?

gens intelectuais da Restauração portuguesa. Um

LCV – Os americanos apelaram também para o

grande estudioso da Segunda Escolástica. Agora só

direito consuetudinário, para as teorias políticas e

estuda o salazarismo.

sociais do puritanismo da Nova Inglaterra e para o
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pensamento político radical da guerra civil inglesa,

RL – Depois de estudar os inconfidentes, o senhor

no século XVII, a de Cromwell. Já os inconfidentes

direcionou a sua pesquisa para a apropriação da

apelaram para as tradições culturais ibero-america-

leitura por hereges e libertinos, levantando os li-

nas. Escritos do padre Antônio Vieira, por exem-

vros que os haviam influenciado, obras filosóficas,

plo. Tiradentes praticamente decalca um sermão

mas também romances. Há processos inquisitoriais

de Vieira no qual o grande orador criticava o colo-

que citam, além de livros dos ilustrados, romances

nialismo. Além disso, foram usadas aqui no Brasil

como Robinson Crusoé e Dom Quixote. Estes roman-

algumas idéias da Segunda Escolástica. Enquanto

ces também eram proibidos? A Inquisição ou a Real

no mundo anglo-saxão a modernidade implicou o

Mesa Censória considerava que tinham um caráter

abandono das idéias de Aristóteles e de Santo To-

subvertedor?

más de Aquino, no mundo católico e na Penínsu-

LCV – Não era no livro em si que residia o perigo,

la Ibérica, em particular, houve uma retomada de

mas na maneira como a pessoa se apropriava do li-
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vro. O Dom Quixote não era proibido, nem o Robison

RL – Esse poema do Bocage também circulou pelo

Crusoé. Tomás Antônio Gonzaga, no entanto, usou

Brasil?

o Dom Quixote nas Cartas Chilenas para desqualificar

LCV – Sim, ele veio parar no Brasil em manuscrito.

dom Luís da Cunha Menezes, governador de Mi-

Em 1803, em Lisboa, foi encontrado na mão de um

nas, o famoso Fanfarrão Minésio das Cartas chilenas.

oficial do pescado da Casa de Bragança, Francisco

Há ainda uma outra coisa, os filósofos das Luzes es-

de Assis Brum, um castelhano radicado em Portu-

creveram romances para atingir um público maior

gal que era maçom e o havia copiado. Em Pavorosa

e difundir suas idéias. O romance mais proibido e

ilusão da eternidade Bocage dizia que Maria não era

mais citado na documentação inquisitorial é Cartas

virgem e concebera com o concurso de um varão, e

persas, de Montesquieu. Também eram proibidos o

que ela era uma prostituta. Esta proposição heréti-

Cândido, de Voltaire, e A Donzela de Orléans. É bom

ca, aliás, era das mais populares.

destacar ainda que não circulavam apenas impressos, mas também manuscritos. Nunca escrevi isso

RL – Os maçons costumavam ler e distribuir obras

que agora vou dizer: um poema de Bocage, “Pavo-

proibidas, não é verdade?

rosa ilusão da eternidade”, circulava em manuscri-

LCV – É, e a maçonaria era importante na épo-

to. Neste poema, a idéia de inferno é uma invenção,

ca. Muitos maçons tinham livros ilustrados. Dom

uma mentira, um freio moral que se prestava a fazer

André Morais de Sarmento foi um deles. Na vira-

dos homens seres infelizes. E essa idéia de inferno

da do século XVIII para o XIX, identifiquei este

como freio é muito antiga. Como disse, o escrito do

pedreiro-livre sintonizado com as transformações

Bocage circulava na forma de manuscrito. Levan-

que então se operavam. Em 1798, este ex-cônego

tei o caso de dois seminaristas que se dedicaram a

agostinho, da região de Bragança, foi acusado de

práticas homoeróticas e que chamavam Moisés de

defender os franceses, admirar a França revolucio-

tirano, exatamente como Bocage o faz no poema.

nária, da qual diziam ser possivelmente um agen-

Estes dois seminaristas queriam envolver um ter-

te, e de mostrar-se sedicioso e herege. Defendia a

ceiro monge, que denunciou as práticas sexuais dos

fornicação simples (relação entre um homem e uma

dois rapazes e a leitura de Bocage. Ele os delatou

mulher, ambos solteiros), e associava a religião à

ao reitor do convento e a um professor. Nada acon-

necessidade de os príncipes terem a obediência dos

teceu, porém, com os moços, que tentaram matar

vassalos. Pelo que tudo indica, tinha penetração so-

o denunciante por três ou quatro vezes. Ele levou,

cial e mantinha contato com gente mais rústica e

então, o caso à Inquisição, mas mesmo assim nada

com as tropas, que o consideravam um sábio. Eram

aconteceu. Foi tido como louco. O caso era bem ver-

muito importantes os maçons no tocante à circula-

dadeiro. Foi parar num outro convento franciscano.

ção de livros e de idéias. Pessoas de origem france-

Lá, pelo que parece, a coisa se repetiu e houve um

sa eram também consideradas perigosas. Em 1794,

crime de sangue...

Pina Manique prendeu dois proprietários de uma
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estalagem reuniam-se estrangeiros que cantavam
músicas da Revolução Francesa.
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RL – No relatório sobre suas pesquisas, um livro

RL – Seu trabalho se limita ao período joanino?

que o senhor cita muito é Tereza filósofa. Era mesmo

LCV – Não, pretendo chegar até 1822. Já posso

muito lido?

dizer, por exemplo, com base nas pesquisas, que d.

LCV – Teve alguma circulação, mas é impossível

Pedro I leu Voltaire e um romance português inti-

mensurá-la corretamente, por tratar-se de um livro

tulado Piolho viajante, de Antonio Manuel Policar-

proibido e obsceno. É uma obra que traz relatos

po da Silva, editor da Gazeta de Lisboa. Trata-se de

sobre clérigos e freiras cometendo atos libidinosos.

uma história narrada por um piolho que viajou por

Creio até que Antônio Carlos de Andrada, o irmão

mais de 70 cabeças humanas. Nela, o autor satiriza

de José Bonifácio, leu Teresa filósofa. Ele também de-

os costumes da sociedade portuguesa do final do

fendia a fornicação livre. Foi denunciado à Inquisi-

século XVIII e início do XIX. D. Pedro I chegou a

ção de Coimbra, em 1794, sob a acusação de ser um

usar o pseudônimo de Piolho Viajante quando co-

libertino completo, que associava religião a menti-

laborava num periódico carioca. Ele deve ter lido

ra e tinha proposições heréticas. Proposições estas

também Benjamin Constant.

muito parecidas com as do livro Tereza filósofa, não
deve ter sido mera coincidência. Na ocasião, estava

RL – A Impressão Régia tem sido objeto de suas

com apenas 21 anos. Futuramente exerceria cargos

pesquisas?

de magistrado em Santos e de ouvidor em Olinda,

LCV – Lúcia Bastos e eu fizemos um estudo conjun-

tendo exercido também um grande papel político

to, que vai ser publicado em breve pela Prefeitura

na história do Brasil.

do Rio de Janeiro. Nele, tratamos de dois romances
editados pela Impressão Régia: Paulo e Virginia, do
abade Pierre, e A história de dois amantes ou o templo
de Jatab, um livro erótico.
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Cavaleiro das luzes
O conde da Barca e o surgimento da
Impressão Régia no Brasil

Marcus Tadeu Daniel Ribeiro

Antônio de Araújo de Azevedo, o conde da Bar-

No texto a seguir, serão analisados alguns ele-

ca, diplomata luso na corte francesa durante delica-

mentos biográficos, a partir da fortuna documental

do momento político do Diretório, teve papel im-

disponível sobre o Cavaleiro Araújo, que permite

portante na política portuguesa aos fins do século

entenderem-se as formas de atuação deste reno-

XVIII e início do seguinte. Visto como um ministro

mado político português, cuja importância em seu

extremamente hábil, viveu sempre no sobressalto

tempo também se deve à sua projeção intelectual

dos embates políticos de uma corte cindida pela

entre os livre-pensadores de sua época.

polarização entre duas tendências diplomáticas

O Iluminismo havia nascido pela herança simul-

opostas: a anglófila e a francófila. Antônio de Araújo

tânea do racionalismo empirista inglês e do raciona-

pertencia a esta última tendência, sendo apeado do

lismo cartesiano e desenvolve-se ao longo do século

poder quando da chegada da corte ao Brasil, numa

XVIII pondo em evidência conceitos que antes não

manobra política de que até o embaixador inglês

tinham tido ainda a repercussão de forma profunda

participaria.

que viria a ter naquele período, transformando as

O Cavaleiro Araújo, como era costumeiramente chamado nos salões da monarquia portuguesa,

relações humanas em todas as suas formas de conhecimento e de expressão do homem.

teve uma importância fundamental para o início da

Na política portuguesa, durante o reinado de dom

imprensa no Brasil, sendo responsável direto pela

José, que teria em Sebastião José de Carvalho e Melo,

implantação do primeiro espaço de publicações ofi-

conde de Oeiras e depois marquês de Pombal, seu

ciais, como também pela edição de obras importan-

principal articulador, surge a administração esclareci-

tes, bem assim pela não publicação de outras obras

da que marcaria o período de expansão do absolutis-

igualmente importantes.

mo ilustrado e toda a sorte de mudanças que assinala-

R_LIVRO_50.indb 73

73

2/10/09 5:44:58 PM

Cavaleiro das luzes O conde da Barca e o surgimento da Impressão Régia no Brasil |Marcus Tadeu Daniel Ribeiro|

74

R_LIVRO_50.indb 74

riam tão profundamente o cenário científico-cultural,

de Bertiandos, no distrito de Ponte de Lima. Aos 11

não apenas da fase do ministro todo-poderoso de dom

anos de idade, acompanhado de seu tio, o brigadei-

José, mas também durante toda a segunda metade da-

ro Antônio Luís Pereira Pinto, ele foi para o Porto,

quele século.

onde aprenderia italiano, francês e inglês, tendo es-

Os reflexos do pensamento das luzes atingiram

tudado ainda latim e grego com Tomás Lani, desen-

tanto o setor político, com o estabelecimento da ad-

volvendo gosto pelas matérias humanistas, as quais

ministração esclarecida portuguesa e seus devidos

pretendia dar continuidade, quando se matriculou

desdobramentos no Brasil, como também em ou-

em filosofia, na Universidade de Coimbra. A 20 de

tros setores da atividade humana: a ciência, alijada

julho de 1779, ano em que se criava, na capital, a

da gnose escolástica, celebrava a matriz empírica e

Academia Real das Ciências, foi noticiado, na Gaze-

racionalista, com o desenvolvimento da matemáti-

ta de Lisboa, que um grupo de intelectuais de Ponte

ca, da física, das artes aplicadas e, principalmente

de Lima, liderados pelo arcebispo de Braga, dom

para um país cuja economia orbitava em torno da

Gaspar de Bragança, vinha de criar a Sociedade

produção agrícola, da botânica; o ensino, com a re-

Econômica dos Amigos do Bem Público, que tinha

forma da universidade de Coimbra, à frente da qual

por propósito o desenvolvimento material e intelec-

é posto a dirigir o brasileiro d. Francisco de Lemos

tual da região. Era esse religioso, aliás, o mesmo

Pereira Coutinho, a extinção do magistério jesuíti-

que havia concorrido para a formação do arquiteto

co e a instituição de vários cursos principalmente

Carlos Amarante, autor da restauração da fachada

em Portugal, mas também no Brasil, de que ser-

da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, em Braga,

vem de exemplo as Aulas Régias; as artes e a lite-

com seu frontispício neoclássico, e do projeto da

ratura, com o abandono das formas exuberantes e

Igreja de Bom Jesus do Monte, que segue a mesma

sinuosas, da linguagem alambicada, das estruturas

linha numa época de transição estética. A ligação

cujos partidos e composições adornadas muito mais

de dom Gaspar com Antônio de Araújo permanece-

exaltavam a ostentação do poder absolutista do que

ria por algum tempo ainda. Dom Gaspar escreveria

reproduziam, como a onda classicizante viria fazer,

carta a Antônio de Araújo, de quem se demonstra,

as estruturas de austera severidade racionalista.

na leitura de sua correspondência, velho conhecido

Antônio de Araújo de Azevedo não é apenas tes-

“desde tenra idade”, por ocasião de sua indicação,

temunha deste momento histórico, mas um dos mais

anos depois, para ministro plenipotenciário junto

eminentes protagonistas desse processo. Segundo José

à corte de Haia, felicitando-o por seu ingresso na

Batista Barreiros, era ele filho de Antônio Pereira Pin-

vida pública portuguesa.

to de Araújo Fagundes, fidalgo da Casa Real e senhor

A esta época, Antônio de Araújo, egresso do

da Casa de Sá, e de d. Marquesa Francisca de Araújo

curso de Coimbra que deixara em meio e agora de-

de Azevedo. Sua família era de linhagem nobiliárquica,

dicado às ciências naturais, foi um dos que apoiaram

remontando os serviços de seus antepassados à época

a criação dessa sociedade, onde conheceu e dedicou

do infante dom Henrique.

grande amizade a dom Gaspar de Bragança, ao na-

Esse futuro ministro de dom João nasceu a 14 de

turalista Correia da Serra, como também ao duque

maio de 1754, no sobrado que dominava as várzeas

de Lafões, sendo esse último, em Lisboa, beneméri-
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Antônio de Araújo de Azevedo, o conde da Barca, trouxe os primeiros prelos para o Brasil.

to de autores, artistas e cientistas de valor. E teria

teção viria encorajar, anos depois, quando membro

sido, na opinião de José Barreiros, por influxo do

do aparelho de Estado lusitano.

pensamento que se propalava no seio dessa socie-

Antônio de Araújo de Azevedo não chegou a

dade, que o futuro conde da Barca desenvolveria,

se formar no curso de direito da Universidade de

então, o maior interesse pela agricultura, cuja pro-

Coimbra em que tinha ingressado. Sua carreira de
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diplomata valeu-lhe, todavia, o mais importante

tando-lhe as casas, especialmente as de Joseph de

quinhão de sua formação intelectual. Em 1787, in-

Lalande (1732-1807), Antoine de Lavoisier (1743-

gressa na carreira diplomática, sob a proteção do

1794), conde de Fourcroy (1755-1809), Marmontel,

duque de Lafões, a quem se deve atribuir a obten-

Delille e outros nomes célebres nas ciências e nas

ção do lugar de enviado extraordinário e ministro

letras.

plenipotenciário junto ao governo de Haia, quando

Ao longo de toda sua vida, Araújo manteve-se

então contava 33 anos de idade. Antes de viajar, fi-

sempre vinculado aos cientistas de sua época, no-

caria ainda em Lisboa, entregue à leitura de várias

meadamente àqueles interessados pela botânica e

obras de história geral de antigos tratados firmados

pela mineralogia. Essa vinculação caracterizava a

entre Portugal e outros estados europeus. A 2 de

condição intelectual de livre pensador, voltado para

junho de 1789, segue, finalmente, para sua missão,

a especulação sobre as ciências naturais. A figura do

passando por Bristol, de lá a Oxford e Londres,

“libertino”, para se usar um termo de época, afirma-

onde se demoraria por nove meses. Hospedou-se

va-se num contexto cultural em que o pensamento

na residência de sir Willian Web, opulento comer-

hegemônico havia sido imposto pela ascendência da

ciante que conhecera no Porto, tendo freqüentado

gnose cristã.

as sessões parlamentares da Câmara dos Comuns,

A correspondência pessoal desse intelectual,

onde eram oradores William Pitt, Price e Fox, que

disponível tanto na Biblioteca Nacional do Rio de

lhe apuraram o conhecimento teórico sobre política

Janeiro, como também, e principalmente, no Arqui-

e diplomacia.

vo Distrital de Braga, demonstra bem esse traço de

No ano de sua passagem pela capital industrial

homem ilustrado que era. Vários foram os natura-

do mundo, estourava, na França, a revolução que

listas e demais cientistas que lhe remeteram corres-

marcaria uma época e daria início a novos acon-

pondência, fosse com o intuito de lhe pedir a prote-

tecimentos no plano mundial, servindo como re-

ção devida para o estabelecimento de seus projetos,

ferência emblemática para outros povos. Dos des-

fosse para trocar informações técnicas com um

dobramentos desse episódio, davam-se notícias em

membro do aparelho de Estado português que era,

Londres. Araújo, a 13 de outubro daquele mesmo

ele próprio, profundo conhecedor da matéria.

ano, pensava mesmo em abrir mão da autorização

Vários nomes do mundo científico de época po-

que Luís Pinto de Sousa lhe facultara, de perma-

dem ser relacionados entre aqueles que se corres-

necer por algum tempo na capital francesa, ainda a

ponderiam com Antônio de Araújo, como foi o caso

estudos. Mas acabou decidindo-se pela passagem e

de Johanes Philuppus Van Blenty, que, em 1802,

permanência, por alguns meses, na capital francesa,

lhe remeteria carta acompanhada de espécimes de

atraído que estava para assistir aos trabalhos da As-

plantas da África do Sul. A permanência de Antô-

sembléia Constituinte que então iam em curso.

nio de Araújo no Rio de Janeiro foi a época em que

Em Paris, seria recebido por dom Vicente de

mais se encontram referências sobre trabalhos e

Sousa, embaixador de Portugal naquela capital. Na

pesquisas naturais cujos informes lhe eram passa-

capital francesa assistiu a várias assembléias de po-

dos constantemente através de cartas e relatórios.

líticos e oradores notáveis daquele país e freqüen-

O responsável pelo Jardim de Olinda, por exemplo,

2/10/09 5:44:59 PM

Cavaleiro das luzes O conde da Barca e o surgimento da Impressão Régia no Brasil |Marcus Tadeu Daniel Ribeiro|

escrever-lhe-ia a 27 de setembro de 1814, e a 1° de

cada. Peço a V.Ex.cia que permita a esses viajantes

dezembro de 1815 do ano seguinte, dando-lhe in-

percorrer uma parte desse belo país, sobre o qual eu

formes sobre o andamento dos trabalhos naquele

elevo o (...) [ilegível (1 palavra)] da civilização des-

horto. O conde de Gestas escreveria ao conde da

de que S.A.R. aí fixou a sede do seu vasto Império.

Barca, em época não definida, a propósito do Jardim

Os Srs. Abilaire e St. Lambert são dotados todos os

Real da Lagoa de Freitas, solicitando algumas pro-

dois dessas qualidades morais que podem os tornar

vidências. De Moçambique, João da Silva Guedes

dignos de sua alta confiança.”

remetia-lhe, por meio de carta de 29 de setembro de
1816, duas caixas de conchas e várias amostras de

Humboldt havia tido problemas, em sua via-

plantas. O Conde de Hagen, Conselheiro Privado

gem pela América espanhola, com o governador

das Finanças do rei da Prússia e o Cavaleiro da Or-

do Pará, ao tentar adentrar os domínios da Amé-

dem de S. João de Jerusalém, trocaria, com Azevedo,

rica Portuguesa em sua excursão pelo Orenoco em

informações sobre o colecionismo de coleópteros,

demanda da bacia Amazônica, quando então havia

apensando à sua correspondência ainda uma “ins-

sido preso pelas autoridades locais, já avisadas, por

trução sobre remessa de insetos”. Hausler, possui-

ordenações reais, para impedir o prosseguimento

dor de um “um gabinete completo de mineralogia”,

da viagem do cientista. Humboldt seria em seguida

lhe remeteria de Amsterdã, em carta de 22 de feve-

solto sob a promessa de que não viajaria pelo vale

reiro de 1806, extratos científicos de sua pesquisa.

do Amazonas. Em sua carta a Antônio de Araújo,

A 1° de março de 1816, o Conde da Barca recebia

o cientista trata do assunto sem lhe conferir maior

carta do Barão Frederico A. de Humboldt, que lhe

dimensão, compreendendo até os motivos políticos

apresentava um mineralogista e um botânico que

que o impediram seguir sua viagem, já em territó-

pretendiam excursionar pelo interior do Brasil. A

rio brasileiro, como se depreende da leitura do tre-

esses Humboldt solicitava sua “alta proteção”, nos

cho abaixo:

seguintes termos:
“Assim que na minha expedição ao Orenoco
“Pessoas que tiveram a honra de privar com

eu cheguei (...) ao Rio Negro próximo a (...) de los

V.Ex.cia e de admirar de perto seu zelo nobre e co-

Maravitanos, a guerra entre Portugal e Espanha

rajoso pela propagação das luzes, asseveraram-me

impediu-me penetrar mais longe. Tempos mais fe-

que meu nome e meu trabalho não eram desco-

lizes trouxeram enfim novamente a calma entre os

nhecidos do Sr. Conde d’Araújo. E é pleiteando os

povos. Possa o Brasil seguir a legislação serena do

efeitos de sua alta benevolência, Senhor, que ouso

Príncipe Regente e fazer sem tensões progressos na

recomendar à sua proteção particular dois jovens e

direção da civilização e do bem estar social. Eu olho

distintos sábios que acompanham o Senhor Duque

o Novo Mundo como uma segunda pátria, ainda

de Luxemburgo. Um, o Senhor Abilaire é botânico

que minhas vistas se dirijam às altas montanhas.

77

muito reconhecido; o outro, o Senhor St. Lambert,
nascido na Alemanha, é tão instruído em Mineralo-

Entre os naturalistas célebres que se corres-

gia quanto em todas as partes de Matemática apli-

ponderam com Antônio de Araújo, conta-se ainda
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o nome do abade Correia da Serra, o mesmo que

“Meu verdadeiro amigo e senhor do coração.

havia fundado com ele a Sociedade Econômica dos

Não acho palavras para explicar a V.Ex.cia os meus

Amigos do Bem Público e que viria a ter, posterior-

sentimentos a seu respeito. Tudo o que sou é obra

mente, dificuldades em seu meio, sendo obrigado

de V.Ex.cia que nessa ocasião como em todas as ou-

a permanecer sob a proteção da embaixada portu-

tras mercês que me alcançou do Nosso Soberano, o

guesa em Paris durante algum tempo, antes de ser

fez inteiramente a seu moto próprio, e ninguém é de

nomeado embaixador português nos Estados Uni-

fato mais inteiramente criatura de outro, do que eu

dos. É exatamente a propósito dessas dificuldades que

o sou de V.Ex.cia. Bem pode pois imaginar quais de-

Correia da Serra queixa-se para Antônio de Araújo,

vem ser e são os meus sentimentos para com V.Ex.

manifestando seu desinteresse por aquela nomeação:

cia

, e queira o céu dar-me ocasião de corresponder a

tanta e tão verdadeira amizade.”
“Que vida a minha! De sessenta e um anos ir
correr os Mares deixando uma vida de que V.S.ª co-

Joaquim Pedro Fragoso de Sequeira era outro

nhece os gostos inocentes e uma terra onde tinha

naturalista de quem Antônio de Araújo receberia

granjeado estimação e amigos como presenciou,

cartas datadas de 3 de julho de 1792, 1° de dezem-

para satisfazer obrigações de honra para com uma

bro de 1792, 28 de setembro de 1793, 5 de abril de

pátria de que sempre recebi coices e bofetões com

1794 e 4 de junho de 1794, além de outras, reme-

a probabilidade de que ainda receba outros. Muitas

tidas de Paris e Freyberg, dando-lhe notícias sobre

mais reflexões podia fazer mas ficam para quando

trabalhos em ciências naturais.

o ânimo estiver mais desabafado do que por ora é
preciso não refletir muito para não esmorecer.”

Mesmo dom Rodrigo de Sousa Coutinho, êmulo
político de Antônio de Araújo de Azevedo, foi seu
correspondente em assuntos que tratavam de ciên-

Muitas foram as cartas escritas por Correia da

cias naturais, à época – vê-se bem pelas formas de

Serra a Antônio de Araújo, quase todas colocando-o

tratamento ainda utilizadas – em que não se havia

a par dos acontecimentos que vinham dificultando

consumado a ruptura entre os dois por razões de

sua vida na capital francesa e sua amargura com

orientações políticas diversas que então marcavam

relação ao meio científico português. De qualquer

as tendências “anglófila” e “francófila” existentes no

forma, o que esses documentos de Correia da Serra

cenário político português de fins do século XVIII.

e de outros cientistas de época demonstram é a es78
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treita ligação que então existia entre o cientista e o

“Meu colega e meu senhor da minha maior ve-

patronato estatal, fosse através do estipêndio oficial

neração” – escreve dom Rodrigo. “Acabo de receber

para trabalhos feitos por esses cientistas, fosse pelo

a carta com que V.Ex.cia me honrou na data de 11 de

apoio dado a eles através da influência pessoal des-

novembro, e com ela as ordens de assistência dos

ses homens de Estado, que Antônio de Araújo tão

nossos Naturalistas, a quem darei completa satisfa-

bem representava. O trecho que se segue é bastante

ção logo que os mesmos me escrevam anunciando-

revelador daquela conjuntura, aqui registrado pelo

me o que desejam; e a minha intenção é a de remeter

próprio Correia da Serra:

as Instruções que V.Ex.cia me comunica a Piaggio

2/10/09 5:44:59 PM

Cavaleiro das luzes O conde da Barca e o surgimento da Impressão Régia no Brasil |Marcus Tadeu Daniel Ribeiro|

porque os não deixa faltar de coisa alguma, dentro

Frederico Luiz Guilherme Varnhagen (1782-

dos justos limites das ordens dadas pela nossa Cor-

1842), que se estabelecera no Brasil interessado

te, e V.Ex.cia pode ficar descansado a este respeito,

pela produção de ferro, correspondeu-se com An-

que certamente não haveria demora alguma no que

tônio de Araújo sempre tratando de questões rela-

me prescreve, logo que os mesmos me digam onde

tivas à siderurgia, mas detém-se também em ques-

estão, e onde querem a sua assistência.”

tões ambientais dignas de nota:

A missiva foi escrita em 1794, quando dom Ro-

“Aqui porém” – escreve ele – “há ainda nada decisi-

drigo ainda era ministro plenipotenciário português

vo sobre este objeto, principalmente sobre a conser-

em Turim. Dom Rodrigo era um político a quem

vação das Matas; pois quem não achará lastimoso,

também muitos naturalistas, escritores e artistas

que nas vizinhanças desta Fábrica ainda destroem

recorreram pedindo sua proteção, como foi o caso

os matos como nas mais partes do Brasil, não obs-

do botânico José Mariano Veloso (1742-1811), que

tante nas interinas providências dadas pelo Gover-

lhe foi apresentado pelo vice-rei Luís de Vasconce-

nador desta Capitania e da Junta da Administração,

los. Apesar de se constituir no maior rival político

desta Fábrica, que não frutou por ora quase nada,

de Antônio de Araújo dentro da burocracia portu-

visto que não vieram estas ordens positivamente de

guesa, em nada praticamente do primeiro diferia-se

S. Majestade, e por isso não há castigos impostos

o futuro conde de Linhares, pela natureza das con-

etc.”

vicções filosóficas e ideológicas que ambos haviam
incorporado como “administradores esclarecidos”,

O interesse de Antônio de Araújo por assuntos

como homens das luzes típicos dos fins do século

de natureza científica não se restringia, segundo

XVIII. Dom Rodrigo também procurou abrigar as

o apurado no acervo documental investigado, aos

artes, incentivar a literatura e, sobretudo, incorpo-

temas voltados para a botânica, mas alcançou tam-

rar a prática e o conhecimento científicos em sua

bém o campo da mineralogia, fosse na inflexão ex-

política ilustrada de administração da coisa pública,

trativista de minas de ouro, fosse na organização de

como ficou demonstrado no trabalho de Maria de

uma siderúrgica no Brasil. O próprio Antônio de

Lourdes Lyra sobre o assunto.

Araújo manteria, quando de sua chegada ao Brasil,

Ainda outros cientistas procuraram abrigo jun-

um laboratório químico em sua residência, locali-

to a Antônio de Araújo. Vicente Pedro Nolasco da

zada à rua do Passeio, bem à frente do jardim que

Cunha era naturalista, especializado em veterinária

havia pouco fora construído por Mestre Valentim.

e pretendia criar, em Portugal ou no Brasil, uma es-

É fato conhecido que a oficina tipográfica trazida de

cola agronômica e veterinária, pelo que buscou, ini-

Portugal também foi instalada inicialmente em casa

cialmente, em Viena, o amparo do conde de Palmela

do conde da Barca. Do laboratório químico tem-

e, em seguida, a ajuda de Antônio de Araújo, para

se notícia através de uma carta que Francisco José

quem também escreveria pedindo sua proteção para

Maria de Brito, encarregado de negócios na embai-

levar a frente seu projeto.

xada portuguesa de Paris, lhe encaminhara, da qual

79

se apresenta o seguinte trecho:
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“... no sucesso da inauguração das ciências fí-

seus trabalhos na extração do mineral precioso em

grande parte,

Minas Gerais. Por isso, pede a intervenção de An-

tendo a sua casa sido o berço dela, e sendo o seu

tônio de Araújo na tentativa de demover o príncipe

laboratório a matriz, como o observatório de Sagres

regente de sua intenção pedagógica.

sicas nesse Continente terá V.Ex.

cia

o fora outrora para a náutica. Não me escaparam estas circunstâncias para a propósito fazer conhecido

“Um grandíssimo objeto é também de melhorar

dos estranhos, como entre os Penates foragidos da

a mineração d’ouro, eu alcançarei este melhoramen-

Ulisséia, fora V.Ex. o resguardo da tipografia e o

to, deixando-me S.A. mais algum tempo neste (sic)

primeiro em ensaiar no seu lar os processos da nova

Capitania, muitos mineiros e outras pessoas estão

Química: desse foco sairão luzes que se derramem

dispostas de fazer companhias mineiras, e de traba-

por toda a parte, e com a sua proteção e exemplo

lhar debaixo de minha inspeção. A decadência das

vingarão os conhecimentos úteis e os próprios de

minas d’ouro não é por falta d’ouro (sim na superfí-

elevar a terra, e a gente a um destino de felicidade

cie), mas é por falta de conhecimentos montanísti-

sólida. Estas idéias esperançosas me consolam, e

cos, de procurar o ouro mais fundo e aplicar máqui-

me animam extremamente; bem desejara que tudo

nas. Quase todos os mineiros se cansam que o ouro

o mais semelhasse com este estabelecimento; mas é

vai profundando. “V.Ex.cia é que me pode valer de eu

de esperar que o remédio ainda que lento, não tarde

ficar mais tempo nesta Capitania…”

cia

a vir para as coisas que dele carecerem; incerteza e
variedade de circunstâncias desvairam de melhores

Reclama ainda do ministro dos Negócios do

intenções, abafam a energia, e ofuscam a vista para

Reino, de quem recebia “Cartas que do Ex.mo Conde

acertar com o verdadeiro rumo...”

de Linhares que me dá sempre mais de fazer sem
prolongar o tempo”. Mas o barão de Eschwege era

Além de Varnhagen, dois outros nomes podem

uma pessoa que bem demonstrava, em meio a seu

ser apontados entre aqueles cientistas que tentaram

conhecimento sobre o assunto para o qual havia

estabelecer uma fundição de ferro no Brasil, deven-

sido contratado, as luzes da época, abeberando-se

do-se registrar, primeiramente, o do naturalista

nos princípios de Rousseau ao discorrer e defender

Manuel Ferreira da Câmara, que se correspondeu

os nativos que vinham sendo combatidos por forças

com Antônio de Araújo a 27 de abril de 1811, a títu-

militares luso-brasileiras.

lo de trocar impressões sobre questões mineralógi80
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cas e botânicas. Manuel Ferreira da Câmara tinha,

“Sabemos da História da Conquista da Amé-

no Morro do Pilar, distrito do Tijuco, uma fábrica

rica, que o fanatismo, ignorância, e crueldade dos

de ferro. O outro mineralogista é o barão Wilhelm

conquistadores têm sido a culpa das primeiras ini-

Ludwig von Eschwege (1777-1855), o qual o prínci-

mizades do gentio, estes hereditaram (sic) dos pais

pe regente quis engajar no curso que tentaria criar

para os filhos ou por tradição ou por continuação

no Rio de Janeiro desta matéria sob os cuidados

das injúrias até os nossos tempos, e nunca se deve

desse estudioso, apesar das instâncias contrárias do

esperar alguma civilização do Botocudo ou outro

Barão, mais interessado em dar prosseguimento a

índio bravo, enquanto não se segue outro sistema
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de civilização. Civilizar com a espada na mão é con-

material impresso no Brasil, intitulado Brasilsche

tradição; principiar a civilização com o Batismo e

Gelt – Waer indat claerlyck wertoont wordt waer dat

querer introduzir logo outros costumes, pouco pior.

de Participaten van de west – Indische comphaer Gelt

O índio tem os seus costumes, tem a sua religião,

ghebvlen is – Quedruct in Brasilien op’t. (Bolsa do di-

seja qual que ela for, e é muito natural que ele a de-

nheiro brasileiro, em que se mostra com clareza o que

fenda com a sua vida enquanto não está persuadido

foi feito do dinheiro dos acionistas da Companhia das

do contrário. Efetuar esta última coisa é o ponto

Índias Ocidentais, “impresso no Brasil, na cidade de

em que quase todos se enganaram, aplicando ora

Recife, e na Tipografia de Bree, no ano de 1647”).

força, ora palavras, poucos bons exemplos, e nenhu-

Não se tratava de material destinado à leitura por

ma tolerância. Um método que faz antes espantar e

brasileiros, mas por investidores da Companhia das

desconfiar, que chegar.”

Índias Ocidentais residentes na Flandres do século
XVII, sendo por isso material de nenhuma inserção

Esse envolvimento de uma pessoa como Antô-

no contexto cultural brasileiro, menos ainda váli-

nio de Araújo com temas e pesquisadores ligados à

do para a análise da história da imprensa no Brasil.

ciência tipificava, dum lado, os traços da renovação

Demais, Wilson Martins, valendo-se de estudo de

filosófica pelo qual o mundo de sua época passava:

José Higino, afirma tratar-se este material de refe-

o abandono gradativo da gnose escolástica e da

rência de idoneidade suspeita.

fé como princípio máximo da certeza, e a adoção,

Ao que parece, as primeiras manifestações de

por outro lado, do conhecimento racional sobre o

publicações na língua portuguesa e destinadas ao

universo das coisas que o cercavam, através de prá-

público interno datam mesmo do século XVIII.

ticas científicas. A botânica e a mineralogia eram

Cunha Barbosa, em análise do assunto publicada na

o fundamento científico que permitiria incremen-

Revista do IHGB, descarta a tese de que foram os

tar duas importantes vertentes econômicas de que

holandeses os pioneiros da imprensa no Brasil. Este

dependiam as classes sociais hegemônicas luso-

mesmo autor, na esteira dos estudos de Joaquim de

brasileiras e, em corolário, o Estado português: a

Melo e de Pereira da Costa e analisando ainda a

produção agrícola e a extração mineral. A tentativa

notícia dada, afirma que “em 1706, estabeleceu-se

de organização de uma siderurgia no Brasil naufra-

uma tipografia no Recife, que começou por impri-

garia dessa vez, ficando seu estabelecimento adiado

mir letras de câmbio e breves orações devotas, mas

para mais de um século depois.

que desapareceu logo, por ter a ordem régia da 8 de

A criação da Impressão Régia, por decreto de 13

julho do mesmo ano recomendado ao governador

de maio de 1808, representaria um espaço de difu-

de Pernambuco que mandasse seqüestrar as letras

são não apenas de notícias sobre o aparelho de es-

impressas e notificar os donos delas e oficiais da ti-

tado português, mas também um espaço de vulgari-

pografia, e que não consentisse que se imprimissem

zação do saber. É importante assinalar que este não

livros, nem papéis alguns anexos”.

foi o primeiro caso de funcionamento de um prelo

Wilson Martins põe em dúvida a notícia, infor-

no Brasil. Há antecedentes históricos que assinalam

mando não existir qualquer ordenação régia naque-

terem sido os holandeses os primeiros a publicar

la data com semelhante disposição, colocando tam-
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bém em suspeição a legitimidade desta observação,

A Impressão Régia seria estabelecida em 1808 à

por ausência total de fundamentação documental

rua do Passeio, próximo à esquina da rua das Mar-

dessa notícia.

recas, então denominada rua das Belas Noites. Seu

Sérgio Buarque de Holanda, em sua importante

primeiro trabalho foi imprimir-se a Gazeta do Rio de

Raízes do Brasil, dá o ano de 1724 como aquele em

Janeiro, cujo primeiro número sai a 10 de setembro

que consta o primeiro vestígio material de impres-

de 1808. Era impressa em pequeno formato e conti-

são feita no Rio de Janeiro por uma oficina tipo-

nha notícias da Europa e alguns anúncios.

gráfica mantida pelos jesuítas do Morro do Castelo.

Informava que “deveria sair todos os sábados

Pouco depois, em 1747, apareceria uma outra tipo-

pela manhã; que se vendia nesta corte em casa de

grafia no Rio de Janeiro, ao que parece, a mesma

Paulo Martins, filho, mercador de livros no fim da

a que se referiu Moreira de Azevedo em pronun-

rua da Quitanda, ao preço de 80 réis. Que as pessoas

ciamento do IHGB de 1884, mantida por Antônio

que quisessem ser assinantes deveriam dar os seus

Isidoro da Fonseca.

nomes e moradas na sobredita casa, pagando logo

Posteriormente, no ano de 1750, por influxo de

os 6 primeiros meses a 1$900; e lhes seriam reme-

Gomes Freire de Andrade, o conde de Bobadela,

tidas as folhas a suas casas no sábado pela manhã;

criou-se a Academia dos Seletos, que fez a sua pri-

que na mesma gazeta se poriam qualquer anúncio

meira reunião a 30 de janeiro e, pelo que anotou

que quisessem fazer, devendo estes estar na quar-

Estevão Bourroul, estaria ligada também a Antônio

ta-feira, no fim da tarde, na Impressão Régia. N.B.

Isidoro da Fonseca. A Academia faria publicar nes-

Esta gazeta, ainda que pertença por privilégio aos

sa tipografia Júbilos da América, obra pela qual se

oficiais da secretaria de Estado dos Negócios Es-

faziam encômios à administração de Bobadela. Mas

trangeiros e da Guerra, não é contudo oficial; e o

o governo de Lisboa mandou que se desmontasse e

governo somente responde por aqueles papéis, que

queimasse, para que não se transformasse em veí-

nela mandar imprimir em seu nome.”

culo difusor de idéias contrárias aos interesses da
metrópole.

82

passava a ser impressa às quartas e aos sábados.

Estevão Bourroul anota que o governo de Lis-

Números extraordinários foram saindo e, para se

boa estranha “a Gomes Freire de Andrada, por

dar vazão à demanda gráfica que então começava

haver permitido a Fonseca uma tal indústria, bem

a se fazer, construiu-se um prelo e ali se instalou e

como o ter despendido os rendimentos do erário

começou a funcionar, pelo que se sabe, o primeiro

real com o encanamento das águas da Carioca para

prelo de que se tem notícia em toda América Latina

o abastecimento da cidade.”

inteiramente construído com recursos e conheci-

Na gráfica de Isidoro da Fonseca imprimiram-
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Já no segundo número, a Gazeta noticiava que

mento locais.

se também obras de interesse científico, como o

Aquela outra prensa, que já funcionava regular-

Exame de bombeiros e Exame de Artilheiros, escritos

mente nas dependências da Impressão Régia, havia

pelo general José Fernandes Pinto Alpoim, e a Re-

sido importada por ocasião do traslado da corte

lação da entrada que fez dom Frei Antônio do Desterro

portuguesa para o Brasil. O prelo vindo sob os cui-

Malheiro, bispo do Rio de Janeiro.

dados do conde da Barca foi por este adquirido na

2/10/09 5:45:00 PM

Cavaleiro das luzes O conde da Barca e o surgimento da Impressão Régia no Brasil |Marcus Tadeu Daniel Ribeiro|

Inglaterra e transportado a borda da nau Medusa.

acontecimentos da Guerra Peninsular. Frei Tibúr-

São os seguintes os termos da Ordem Régia de 13

cio José da Rocha foi redator da folha entre 10 de

de maio de 1808, pela qual se criou a Impressão Ré-

setembro de 1808 e 27 de fevereiro de 1818. Foi

gia no Brasil:

substituído por Manuel Ferreira de Araújo Guima-

“Tendo-me constado que os prelos que se acham
nesta Capital eram os destinados para a Secretaria

rães, que a redigiu até 1821, sendo então substituído por Francisco Vieira Goulart.

de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guer-

Duas obras impressas na Impressão Régia me-

ra; e atendendo á necessidade que há da oficina de

recem destaque: Memória histórica da invasão dos

impressão nestes meus Estados: sou servido que a

franceses em Portugal em 1807 e Observações sobre o

casa onde eles se estabelecerão sirva interinamen-

comércio franco no Brasil, por José da Silva Lisboa.

te de Impressão Régia, onde se imprimam exclu-

Mas é curioso que, mesmo com o propósito de

sivamente toda a legislação e papéis diplomáticos

servir de espaço para a divulgação de trabalhos e

que emanarem de qualquer repartição de meu real

pesquisas científicas brasileiras, a Impressão Régia

serviço; e se possam imprimir todas e quaisquer

não tenha atuado à época do conde da Barca para a

outras obras; ficando interinamente pertencendo

publicação da Flora fluminense, do frei José Mariano

o seu governo e administração à mesma secretaria.

Veloso, um dos maiores cientistas de seu tempo. A

Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, do meu Conse-

história dessa publicação, aliás, que não é objetivo

lho de Estado, Ministro e Secretário de Estado dos

deste artigo, bem pode ilustrar o problema do sec-

Negócios Estrangeiros e da Guerra o tenha assim

tarismo político que permeava os agentes do poder

entendido e procurará dar ao emprego da oficina

público luso-brasileiros dessa época.

a maior extensão e lhe dará todas as instruções e

A pessoa que escreve ao conde da Barca, reco-

Ordens necessárias e participará a este respeito a

mendando que não se publicasse, no Brasil, a obra de

todas as estações o que mais convier ao meu real

frei José Mariano Veloso, era Félix de Avelar Brotero

serviço. Palácio do Rio de Janeiro em treze de maio

(1744-1828). Era ele botânico, tendo ocupado como

de 1808.”

lente o magistério da cadeira de botânica e agricultura,
sendo também doutor em medicina pela Universidade

Os primeiros administradores da Impressão Ré-

de Reims. Foi redator das Gazetas de Lisboa em 1778.

gia foram o desembargador José Bernardes de Cas-

Exilou-se na França em 1778, onde permaneceu por

tro, José da Silva Lisboa, depois visconde de Cairu,

12 anos seguidos, aprofundando seus conhecimentos

Mariano José Pereira da Fonseca (depois marquês

em botânica. Volta a Lisboa em 1790, sendo logo indi-

de Maricá), Silvestre Pinheiro Ferreira, Manuel

cado lente de botânica e agricultura na Universidade

Ferreira de Araújo Guimarães e o cônego Francis-

de Coimbra, através do decreto de 25 de novembro

co Vieira Goulart.

de 1791.

Entre 1808 e 1812, a Gazeta do Rio de Janeiro

No exercício desse magistério, Brotero enfren-

teve uma existência plácida, noticiando efemérides,

tou problemas com dom Francisco de Lemos de

odes e panegírios à família real, publicava atos, de-

Faria Pereira Coutinho (1735-1822), o reitor brasi-

cisões e ordens do governo, notícia dos principais

leiro da universidade desde 1770, pessoa que teria
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boas relações com Junot à época da invasão francesa

nensis, mas sem o conseguir. A 9 de julho de 1792,

a Portugal. Na carta, por exemplo, que Brotero re-

um decreto assinado por dona Maria I determina

mete ao conde da Barca, aproveita para falar mal de

sua impressão, às custas do real erário, incumbindo-

seu desafeto: “A Universidade de Coimbra vai con-

se a Academia Real das Ciências de Lisboa, da qual

tinuando no seu ensino costumado, regida pelo seu

era frei Veloso sócio, como responsável pela impres-

Vice-reitor, porque o Bispo-Conde, seu Reitor, ain-

são. Problemas, todavia, ocorreriam, e o trabalho

da se acha no Porto, por doente, do que todo Corpo

não sairia daquela vez.

Acadêmico pouco ou nada lhe importa, porque na
verdade deseja ter outro melhor reitor.

84

mia de Ciências torna-se mais difícil, até que, em

Brotero foi essencialmente um pesquisador, ten-

13 de janeiro de 1798, seria ele excluído da insti-

do publicado dois importantes trabalhos sobre suas

tuição, conforme reza na ata daquela mesma data:

investigações: “Flora lusitânica” e “Phytographia

“Foi excluído da Academia o Sr. Fr. José Marianno

lusitaniae selectior”, “Princípios de agricultura filo-

da Conceição Veloso”, sem fornecer, todavia, indica-

sófica”, 1793, entre outras. Em 27 de abril de 1811

tivos que esclareçam as razões de tal afastamento.

foi nomeado diretor do Real Museu e Jardim Botâ-

A delonga interminável que nortearia a publicação

nico da Ajuda, substituindo Vandelli.

desse trabalho sofreria também como revés o sa-

Na carta em que o naturalista remete a Antô-

que promovido pelos franceses, que levariam, den-

nio de Araújo, datada de 18 de fevereiro de 1812,

tre outros objetos, os manuscritos e 554 chapas da

dá notícias concernentes à organização do Museu

Flora fluminensis, segundo relata Abílio Fernandes

e Jardim Botânico da Ajuda, que encontrara em

em seu já referido trabalho. Não conseguiriam, por

grande desordem, dado o saque que viera de sofrer

razões que permanecem obscuras, consumar tal in-

com a presença de Junot em Portugal. Na carta de

tento, ficando tais documentos em Portugal.

19 de abril seguinte, Brotero tece acerbas críticas

Com o falecimento, em 13 de junho de 1811 do

ao trabalho de frei José Mariano da Conceição Velo-

grande naturalista brasileiro, o governo português

so e à sua Flora fluminensis, trabalho cujos originais

resolve-se, finalmente, publicar o trabalho de frei

estavam concluídos já em 1790 e cuja importância

Mariano Veloso, oficiando a Lisboa para que reme-

seria sempre minimizada por pessoas que lhe inter-

tessem, ao Rio de Janeiro os originais e chapas que

punham dificuldades as mais descabidas. Brotero

ainda se encontravam em poder dos portugueses.

foi um deles. Nesta carta, faz críticas destrutivas ao

Brotero, na já referida correspondência, não con-

estudo de José Mariano, botânico que havia sido in-

cordaria com tal publicação, que na sua opinião já

troduzido no meio científico e cultural de seu tempo

estaria defasada e que, “no estado atual da Botânica

pelas mãos do vice-rei dom Luís de Vasconcelos e

faria descrédito à Nação”, pelo que não poderia “dei-

Souza, que o apresentaria a dom Rodrigo de Souza

xar de remeter imediatamente uma censura sobre a

Coutinho, na casa de quem o frei residiu quando de

dita obra”.

sua estada em Lisboa.
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A ligação do frei José Mariano com a Acade-

E o trabalho, mais uma vez, não seria publicado.

Em tempo anterior, a monarquia portuguesa já

Todavia, mandaria um exemplar de sua Phytografia

se tinha interessado pela publicação da Flora flumi-

lusitana, fazendo ainda referência à flora brasileira:
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“Quantos novos vegetais de todas as classes e utili-

os termos da concessão do título em questão, docu-

dades não descobriria eu nesse fecundíssimo Reino,

mento assinado por dom João: “Tendo presente os

se nele estivesse? Mas já é incompatível com a mi-

distintos, e úteis serviços que Antônio de Araújo de

nha adiantada idade e pouca saúde ter esta satisfa-

Azevedo, do Meu Conselho de Estado, Grã Cruz

ção, ela fica para outros botânicos, e oxalá que não

da Ordem de Cristo, e Torre, e Espada, Ministro

sejam todos estrangeiros!”.

e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha,

A Flora fluminensis só seria publicada muitos

e Domínios Ultramarinos, Me tem feito nos mui-

anos depois e, mesmo assim, numa gráfica francesa,

tos, e importantes Empregos que tem exercido com

para depois servir de simples sucata de papel para

toda a honra, desinteresse, inteligência e zelo do

enchimento de quepes de soldados.

Meu Real Serviço, e querendo dar-lhe uma pública

A criação da Impressão Régia na cidade do Rio

significação da Aprovação e reconhecimento destes

de Janeiro, assim que se dá a chegada da Corte nesta

Serviços; Hei por bem promovê-lo à grandeza com

cidade, representou o prosseguimento de uma polí-

o título de Conde da Barca em sua vida. Palácio do

tica de estímulo governamental ao desenvolvimento

Rio de Janeiro em dezessete de Dezembro de mil

do saber científico, que então estava em crescimen-

oitocentos e quinze.”

to, motivado pela propagação das idéias iluministas

Evidentemente, a Impressão Régia, que publica-

em Portugal. Antônio de Araújo de Azevedo foi um

ria a Gazeta do Rio de Janeiro, órgão não oficial, mas

desses mecenas atuante no bojo do aparelho de Es-

destinado a dar circulação aos avisos do poder público

tado Português, que procurou incentivar esse de-

português instalado no Rio de Janeiro, não foi um ins-

senvolvimento tanto no âmbito cultural quanto no

trumento destinado apenas à divulgação de material

científico. Suas ligações com os grandes pesquisa-

de interesse científico. Antes que outras gráficas fos-

dores de época são um traço desse processo.

sem sendo paulatinamente abertas no Rio e em outras

O título de conde da Barca seria concedido ao

províncias, o prelo trazido na bagagem da corte em

político português apenas em idade já avançada e

fuga teve uma atuação onipresente em tudo aquilo que

quando sua saúde dava mostras de que sua exis-

interessava ao governo joanino. Todavia, sua criação e

tência seria efêmera. Apenas em 1815 foi Antônio

primeiros anos de funcionamento ajudaram na vulga-

de Araújo de Azevedo agraciado com o título de

rização dos tímidos passos que a classe de cientistas e

conde, portanto muito depois do que receberia seu

de intelectuais de então deram no sentido de procurar

principal êmulo político dentro da corte joanina,

conhecer mais especialmente a natureza brasileira.

Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, o Conde de Linhares, agraciado já em 1808, no mesmo ano em
que Antônio de Araújo era alijado do ministério, em
substituição ao qual entrava dom Rodrigo. Eis aqui
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O despertar da memória
A Real Biblioteca e as primeiras obras de
História do Brasil

Lúcia Bastos

“Ofereço, [...], aos meus nacionais, não a História do Brasil, cuja composição é muito superior às minhas
forças, tanto físicas, como morais, e requer penas de ouro dos Barros, Andradas e Souzas; mas sim, umas
Memórias, arranjadas pela ordem cronológica, a fim de facilitar aos futuros historiadores os meios de compor
a história deste nascente império, achando já coligidos, e formando um só corpo, os fatos, que por ora andam
dispersos, em parte desfigurados, e alheios da verdade, ou que ainda se não escreveram, por cujo motivo intitulei Memórias para servir à História do Brasil.”
Era assim que Luiz Gonçalves dos Santos, o co-

pessoas verídicas. No entanto, possuía um objetivo

nhecido padre Perereca, nas páginas iniciais de suas

claramente definido – memorar todos os fatos que

Memórias para servir à história do Reino, escritas em

lhe pareceram dignos de construírem uma futura

1821, embora somente publicadas em Lisboa, em

história que ilustrasse e imortalizasse o augusto

1825, distinguia, de forma cuidadosa, o sentido de

nome do senhor d. João VI, que “estabelecendo a

memória e história. Utilizando-se de uma lingua-

sede de seu governo no Brasil, felicitou-o; elevan-

gem laudatória, tão característica do início do oi-

do-se a Reino, o honrou; e com a sua coroação o

tocentos, apontava as memórias como o arcabouço

encheu de glória”. Fiel súdito do reino, imbuído de

para a escrita de uma história, uma vez que aquelas

uma abordagem característica do Antigo Regime,

eram construídas a partir de uma sólida documen-

para o padre Perereca o saber ainda não adquirira

tação, isentas de qualquer tipo de interpretação ou

um sentido social e político, cabendo apenas ao ho-

de análise, mas que compunham “um só corpo”. Es-

mem de letras informar o público sobre os princi-

crevera estas Memórias a partir de seu próprio tes-

pais acontecimentos políticos ou sobre as grandes

temunho, dos papéis públicos e das informações de

questões de época.
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De forma distinta, Hipólito José da Costa,

acervo daquela instituição, esse autêntico lugar de

alguns anos antes em seu periódico, Correio Bra-

memória do Brasil, desde o 1º de janeiro de 1817 até

ziliense, escrito desde 1808, em Londres, preocu-

o final de dezembro de 1824.

pava-se em explicar seu posicionamento sobre um

Pretende-se, assim, em primeiro lugar, inventa-

determinado assunto, a fim de que suas opiniões e

riar e examinar, na medida do possível, o conjun-

ensinamentos influenciassem o público leitor. Afi-

to dos livros e impressos englobados na categoria

nal, “este tem sido o trabalho dos redatores das

História mencionados naquele documento; em

folhas públicas”, pois, “munidos de uma crítica sã

segundo, fazer uma análise do que foi lido sobre

e de uma censura adequada”, apresentam “os fa-

História, nesse momento inicial de construção do

tos dos momentos, as reflexões sobre o passado e

Império brasílico, procurando caracterizar aquilo

as sólidas conjecturas sobre o futuro”. Para tanto,

que Lucien Febvre definiu como outillage mental de

imbuía-se da perspectiva do jornal como um do-

uma época, sob a forma das linguagens políticas, ou

cumento de época, capaz de fornecer pistas de um

da retórica, a que os autores recorriam, a fim de lidar

passado ao presente – “estes jornais formam a his-

com o fundo comum da bagagem cultural da qual

tória do tempo; estes fatos são depois transferidos

necessariamente partiam; por fim, estabelecer algu-

para os registros anuais, e daí o copiam os histo-

mas relações entre a produção da época e o con-

riadores para as histórias, que serão transmitidas à

texto em que aqueles escritos estavam inseridos,

posteridade”. Demonstrava, assim, que as gazetas

pois foi através de discursos que os indivíduos e seus

transformavam-se em “registros diários em que se

contemporâneos tentaram não só interiorizar, mas

lançam as memórias do que vai acontecendo e que

também expressar as diversas identidades políticas

servem, ao depois, para os fundamentos da histó-

e sociais presentes naquele tempo histórico.

ria”. De qualquer modo, apesar de uma perspectiva

A Real Biblioteca, como é de conhecimento ge-

distinta, aceitava as memórias como fundamentos

ral, foi instalada no Rio de Janeiro, por decreto ofi-

da América.

cial em junho de 1810, embora somente em 1814

Essas opiniões de ilustrados luso-brasilei-

tenha ocorrido sua efetiva abertura a um público

ros revelam alguns aspectos fundamentais da escri-

mais amplo, embora ainda seleto. Seu acervo origi-

ta da memória e da história, no início do oitocentos,

nal foi, de início, resultante de um pequeno número

quando da passagem do Império luso-brasileiro ao

de obras pertencentes à Livraria Real, organizada

Império brasílico. Tal é, por conseguinte, o objetivo

por ordem de d. José I, para substituir a Real Biblio-

desse trabalho – examinar os sentidos de história e

teca da Ajuda, que o terremoto de Lisboa destruí-

memória, a partir dos textos escritos nessa conjun-

ra em 1755. Nos anos seguintes, chegaram outros

tura. Para alcançar essa proposta, utilizou-se como

itens, entre os quais se destacam, os manuscritos

fonte um códice conservado na Divisão de Manus-

da Biblioteca do Infantado, a rica coleção de Diogo

critos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, in-

Barbosa Machado; livros de horas renascentistas;

titulado “Livro para nele se fazer memória de todas

raridades da Mogúncia; incunábulos de Aldo Ma-

as obras que entrarem na Real Biblioteca”. Neste

nuzio e preciosidades de Veneza; obras clássicas de

códice, foram registradas as obras incorporadas ao

ciência e filosofia do século XVIII, como a Enciclo-
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pédia de Diderot & d’Alembert. Representando o

borado, provavelmente, por um de seus prefeitos,

melhor que Portugal tinha de impresso e ilustrado,

responsável pelo arranjo e conservação da institui-

foi este acervo que deu origem à Biblioteca Nacio-

ção – frei Joaquim Dâmaso, conforme indica Valle

nal do Rio de Janeiro e significou uma enorme aber-

Cabral. Não assinala a aquisição das grandes cole-

tura intelectual para o até então acanhado mundo

ções, obtidas nesse período, mas sim a inclusão dos

da cultura na América.

títulos que iam entrando, dia a dia, naquele estabe-

Aliás, na visão de época, utilizando-se uma vez

lecimento. Inventariando-se os registros do livro,

mais de nosso padre Perereca, o estabelecimento

foram obtidos 1.431 títulos, que variaram entre 70,

de bibliotecas públicas representava “um dos meios

em 1817, e 423, em 1821.

mais aptos e eficazes para o progresso da literatura,

Para classificá-los, tomou-se por base um crité-

aumento das artes e difusão das ciências, achando-

rio de época, retirado do catálogo da biblioteca do

se reunido em um só lugar quase tudo, que o espíri-

conde da Barca (1818), inspirada, por sua vez, na

to humano em todas as idades, e em todos os países,

classificação estabelecida pelo jesuíta Jean Garnier,

tem produzido de melhor, e de mais apurado gosto

em 1678, (Systema Bibliothecae Collegii Parisiensis

nas belas letras, nas artes liberais e nas sublimes ci-

S.J.), que distingue cinco grandes categorias: Juris-

ências”. Logo, a Real Biblioteca constituía-se como

prudência, Ciências e Artes, Belas Letras, Teologia

uma “coleção pública”, cujo acervo não deixava de

e História. Acrescentaram-se, porém, as categorias

revelar gostos, idéias e práticas culturais daquela

de documentos oficiais, documentos privados e pe-

sociedade. Daí, o uso de seu livro de memória para

riódicos, visto que tais itens não se enquadravam na

a análise que pretendo reconstituir.

classificação utilizada.
Os resultados obtidos – por tipos e por ano –

O “Livro para nele se fazer memória de todas
as obras que entrarem na Real Biblioteca” foi ela-

foram os seguintes:

Livros que entraram na Real Biblioteca – 1817-1824
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TIPOS

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

Total

Jurídicos

2

1

0

5

0

2

1

1

12

Periódicos

0

0

0

0

9

3

1

0

13

Teológicos

5

1

7

15

2

4

4

2

40

Ciências & Artes

15

18

9

11

15

10

13

13

104

Belas Letras

8

20

15

7

33

23

18

4

128

Docs. Privados

0

0

0

1

32

48

23

31

135

Históricos

12

11

10

7

67

114

39

30

290

Docs. Oficiais
Total

28
70

39
90

34
75

41
87

265
423

152
356

93
192

57
138

709
1431

89
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Através da análise da tabela, verifica-se o gran-

ceitos serviram, portanto, para articular de forma

de número de escritos relacionados aos documentos

significativa as diversas experiências sociais, for-

oficiais que representam cerca de 49,54% do con-

mando redes discursivas que cruzaram épocas, na

junto total de títulos. São decretos, alvarás, cartas

visão de Koselleck. Tornam-se, portanto, expressi-

de leis, proclamações dos soberanos, documentos de

vos a partir de 1821, como resultado das polêmicas

repartições oficiais, de ministérios, de câmaras mu-

a respeito das idéias políticas de então. De início,

nicipais, do Senado do Rio de Janeiro, entre outros.

apresentavam como tema central o constituciona-

Deve-se ressaltar que são os anos de 1821 e 1822

lismo, numa crítica transoceânica quase unânime

aqueles que indicam um maior registro. Tal fato

aos partidários do Antigo Regime. No entanto, o

explica-se em função de encontrar-se, no primeiro

ano de 1822 assistiu ao surgimento de contradições

ano, uma série de documentos provenientes das mu-

no interior dessa ampla frente constitucional, que

danças resultantes da Revolução do Porto de 1820.

se refletiu nesses escritos e que acabou por conver-

No ano de 1822, além da continuação dos decretos

ter o constitucionalismo em separatismo.

das Cortes, encontram-se outros já elaborados pelo

Em 1823, há nova mudança de direção, uma vez

príncipe regente d. Pedro, mais freqüentemente

que os folhetos continuavam a retratar a conjuntura

após outubro de 1822, com o intuito de estruturar o

histórica: encontram-se textos sobre a liberdade de

novo Império do Brasil.

imprensa – em alguns casos, crítica a uma excessiva

Em segundo lugar, encontra-se a categoria His-

liberdade, como em escritos de José da Silva Lisboa,

tória (20,26%), aquela que interessa a esse trabalho

ou em um curioso “Requerimento achado na rua da

e que se constitui em outra dimensão importante no

Ajuda dirigido a S.M.I. pedindo providências con-

gosto das Luzes. Dentro deste item, foram agrupa-

tra a Liberdade de Imprensa”; textos referentes aos

dos cronologias, antiguidades, viagens, geografia,

problemas acerca da questão da naturalidade dos

memórias, histórias civis, folhetos e panfletos polí-

portugueses, descritos em uma instigante repre-

ticos e relatos de acontecimentos.

sentação de mulheres ao imperador Pedro I, em que

Em seu todo, destacam-se, sobretudo, os folhe-

pediam por seus maridos portugueses, ameaçados

tos políticos, representando 74,14% do total dessa

de expulsão das terras brasileiras. Argumentava a

categoria. Essa literatura de circunstância foi de

representação que se as mulheres européias casadas

fundamental importância para essa conjuntura,

com brasileiros não eram perseguidas, por analo-

pois traçavam um caminho entre a história e a po-

gia, os europeus casados com senhoras brasileiras

lítica. Esses escritos introduziram novas palavras e

e tendo jurado a Independência, não deviam perder

idéias, fazendo com que a linguagem se politizasse e

a pátria. Continuavam lamentando não possuírem

entrasse na vida pública, recorrendo a um novo vo-

“certos foros civis”, o que era “uma moda universal” e,

cabulário político, pautado nas Luzes. Transforma-

provavelmente, “uma tirania do sexo masculino”, mas

vam palavras antigas em conceitos novos, que pas-

reivindicavam serem reconhecidas como cidadãs efe-

saram a ser chaves interpretativas para reconstituir

tivas, capazes de passarem pelo sangue aos esposos a

os processos de maior duração, como por exemplo, a

nova nacionalidade (Requerimento, razão e justiça: repre-

própria constituição do Império brasílico. Tais con-

sentação dirigida a d. Pedro I de mulheres do Brasil).
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A questão do ser brasileiro também passou a

Ele vos infunda valor

constituir-se em tema de escritos, como a Disserta-

Para que fiquem em cacos

ção sobre o que se deve entender por Patria do Cidadão

Por um cento de macacos

por hum pernambucano, de frei Caneca, reimpresso

DOS NOSSOS

no Rio de Janeiro, em 1823, ou Os inimigos da cau-

Baianos, moei-lhe os ossos

sa brasileira no Pará, por Bororó Camegrã Patgancó

Em viva guerra sem pausa

Tupinambá. Esse último, embora não se tendo lo-

Porque são da nossa causa

calizado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,

INIMIGOS.”

revela a tendência ao uso na época de nomes indígenas ou que identificavam os animais da fauna bra-

Em 1824, registram-se vários textos que apre-

sileira. Nesse mesmo ano, apareceram igualmente

sentam argumentos contra as atitudes adotadas em

algumas paródias de formas religiosas, antigo cos-

Pernambuco pelos escritos de frei Caneca e a Confe-

tume com o intuito de atingir um público mais am-

deração do Equador, regra geral de autoria de José

plo. Era um caminho que possibilitava entre a união

da Silva Lisboa. Assim, há o Rebate Brasileiro contra

entre a religião e a política, especialmente, em uma

o Typhis Pernambucano, que se opunha ao artigo do

sociedade marcada pela oralidade, como a do Brasil

periódico de frei Caneca no qual se analisava a “Pro-

desse momento. Um exemplo consiste em o sinal

clamação do comandante John Taylor”, que bloque-

da cruz, que os brasileiros deveriam fazer todos os

ava o porto de Recife, afirmando-se que “a obediên-

dias, enquanto não fosse expulso da Bahia o general

cia constitucional, única que juramos e que estamos

português Madeira:

obrigados a prestar, tem seus limites”. Para Silva
Lisboa, esse escrito representava uma “linguagem
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“Baianos! se aos pés-de-chumbo

do sans culotismo dos vis-doutores do Palais Royal”,

Deveis uma boa coisa,

podendo fazer “impressão no vulgo”. Ou o Apelo à

A vitória será nossa

honra brasileira contra a facção dos federalistas de Per-

PELO SINAL

nambucano, texto composto de seis partes distintas,

Fazei-lhes, pois, todo o mal

embora centrado em uma única temática – ou seja,

Fazei-lhes cruenta guerra,

o combate à Confederação do Equador – que tinha

Para que deixem a terra

como principal objetivo, nas palavras de seu reda-

DA SANTA CRUZ

tor, lutar contra a “facção democrática, espectro do

O Madeira, esse lapuz, (rústico)

federalismo, hidra do jacobinismo que quer iludir

Não escape pela malha;

os ambiciosos, perverter os néscios e amedrontar

E de toda essa canalha

os fracos, procurando dissolver a União e destruir a

LIVRE-NOS DEUS

integridade do Império do Brasil, opondo-se à von-

Sejam por vós, eles e os seus,

tade nacional”. Merecem ainda menção a Historia

Todos feitos em poeira,

curiosa do mau fim de Carvalho e Companhia à bordada

Assim o permita, e queira

de Pau Brasil como também a Pesca de Tubarões do

NOSSO SENHOR

Recife em 3 Revoluções de Anarquistas de Pernambuco
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com apêndice de Conta Oficial e Memoria publica da

brasileiro, que, segundo Varnhagen, teria sido Luiz

Lealdade da Província, igualmente redigidos por Sil-

Gonçalves dos Santos, com o auxílio de frei Fran-

va Lisboa, em linguagem violenta e panfletária, que

cisco de S. Carlos.

chegava a proclamar: “Abaixo a maldita Confederação do Equador!”.
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O trabalho de Southey foi considerado pela historiografia como a primeira história geral do Brasil,

Ainda desse conjunto, fazem parte as Proclama-

abrangendo desde o período colonial até a chegada

ções, que se compõem de manifestos, escritos e re-

de d. João, em 1808. Publicado em três volumes, em

presentações, de origem não governamental, sobre

inglês, o primeiro veio à luz, em 1810, o segundo,

determinados assuntos da conjuntura política. Mi-

em 1817 e o último, em 1819. Sua contribuição foi

litares, magistrados, negociantes e pessoas envolvi-

examinar, pautado em farta documentação, o pe-

das na política escreviam documentos, exprimindo

ríodo colonial, procurando não só elucidar fatos,

sua opinião sobre acontecimentos diários da vida

mas também elaborando uma crítica sobre estes.

política. Daí, seu registro maior em 1821 e 1822.

Imbuído de uma perspectiva mais conservadora e

Algumas vezes eram impressos e distribuídos gra-

já envolvida com as novas tendências da narrativa

tuitamente, junto com os jornais.

romântica, como aponta Maria Odila da Silva Dias,

Esse tipo de escrito ainda que não se constitu-

em detalhado estudo sobre esta obra, Southey pre-

ísse uma história, apontavam para grandes aconte-

ocupa-se com o tema do desbravamento e da con-

cimentos políticos, que, na visão de época, deviam

quista do território, dos hábitos e das superstições

algum dia entrar nas páginas da História. Demons-

de tribos não civilizadas, do crescimento e da queda

travam as linguagens distintas que uma conjuntura

da política portuguesa e do progresso do Brasil, se-

histórica oferece, servindo de instrumentos para

gundo suas próprias palavras, “desde os seus mes-

entendermos e enfrentarmos a babel que os docu-

quinhos princípios até à importância que atualmen-

mentos do passado nos fazem chegar.

te atinge”. Sua obra tornou-se fonte de inspiração

Em relação aos outros títulos históricos, em nú-

para outros autores, sendo que Alphonse de Beau-

mero menor (25,86%), mas que possibilitam uma

champ foi acusado de plagiar a obra de Southey em

análise mais fina dos significados de memória e his-

seu trabalho História do Brasil desde a sua descoberta

tória, nessa conjuntura, destaco, em primeiro lugar,

até 1810. É curioso que apesar de plagiar Southey, a

as obras sobre a História do Brasil, escritas por au-

obra de Beauchamp foi traduzida em língua portu-

tores estrangeiros, como a de R. Southey (History of

guesa, em 1818 (no Brasil) muito antes daquela de

Brazil, 1820), as de Beauchamp (História do Brasil,

seu “inspirador”, que só foi vertida para o português

escrita em francez, e traduzida em portugues, pelo Padre

em 1862. Beauchamp justificava seu trabalho, uma

Ignacio Felizardo Fortes e Independência do Império do

vez que nenhuma história geral, e completa do Bra-

Brasil apresentada aos Monarcas europeus, traduzida

sil, havia aparecido, nem em francês, nem em outra

por José da Silva Lisboa, 1824) e a de La Beaumelle,

alguma língua da Europa e porque, em lugar de um

O Império do Brasil considerado nas suas relações

corpo de historia, não havia, senão viagens e frag-

políticas e comerciais por La Beaumelle. Novamen-

mentos históricos. Apresentando suas fontes antes

te correcto, adicionado pelo autor, traduzida por um

de iniciar seu trabalho, afirma que não se tratava
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de um trabalho de um erudito, mas de um “escritor,

lósofos da ilustração escocesa, como Adam Smith,

que faz profissão de franqueza e da boa fé”. Afinal,

e da ilustração inglesa, como Gibbon, que procu-

em sua visão: “As memórias são para o historiador,

raram trazer para a esfera dos assuntos humanos

o que as cores são para o pintor; não é senão pela

a marca de um raciocínio secularizado, a escrita da

sua mistura, e pela sua fusão, que o quadro da his-

história em Cairu ainda se explica pelo “Regedor da

tória, que daí resulta, forma uma composição com-

Sociedade”, ou seja, pela providência divina. A re-

pleta, e regular”. Por fim, a obra de La Beaumelle

ligião cristã continuava a ser a fonte da civilização

(Victor Laurent Suzannne M. Angliviel de), escrita

da Europa e inúmeras foram as citações retiradas

em 1823 e traduzida em 1824. Afirma-se que tal

da Bíblia, especialmente, ao se referir aos últimos

escrito teria sido encomendado pelo poder oficial

anos do século XVIII, marcados pela “infelizmen-

do Brasil, a fim de apressar o reconhecimento da

te célebre, Revolução da França”. Nesta, a “cabala

independência do Brasil pelos países da Europa.

ateística” levantou triunfante bandeira, “com a testa

Em seguida, merecem destaque aqueles textos

de Medusa, e reino de terror, no Pandemonion de

que podem ser incluídos como as primeiras tenta-

Paris, onde sucessivamente pareceram e figuraram

tivas de se escrever a História do Brasil por luso-

infernais asmodeos”.

brasileiros. Em primeiro lugar, ressalte-se a obra

Complementam ainda os livros de História, que

de José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu,

integram o “Livro para nele se fazer memória de to-

também considerado o historiador oficial do Impé-

das as obras que entrarem na Real Biblioteca”, ou-

rio. Nessa conjuntura, Silva Lisboa escreveu a Me-

tras diversas memórias, sobressaindo-se as Memó-

mória dos beneficios politicos do governo de D. João VI,

rias históricas do Rio de Janeiro e das provincias anexas

em 1818; O Império do Equador e Roteiro Brasílico,

à jurisdição do Vice Reinado do Estado do Brasil, de

em 1822. Segundo Rubens Borba de Moraes e Ana

monsenhor Pizarro. Os objetivos de seu trabalho

Maria Camargo, a Memória dos benefícios políticos foi

encontram-se explícitos de forma clara, ao final de

a primeira obra, apesar de seu caráter extremamen-

seu preâmbulo:

te laudatório, a trazer à tona alguns dos aspectos
mais importantes do período joanino, como a pre-

“... não me desvelei na arte, na pureza e na

ponderância inglesa. O livro, encomendado pelo

graça de dizer (circunstâncias menos preci-

soberano, apresenta uma satisfação ao público, em

sas, que a verdade, ídolo principal da Histó-

que o autor indicava seu objetivo: fixar “tão Grande

ria), ocupando-me mais em coligir os subsí-

Época dos Anais da América” em “alguma Memó-

dios, que devem servir de base a quem, com

ria”, que indicasse os principais benefícios políticos

pena culta, destra, hábil e judiciosa, convier

que d. João fez ao Estado até a sua “Faustíssima

a composição de uma História perfeita do

Aclamação”, em 6 de Fevereiro de 1818. Procurou

continente brasiliense.”

93

ainda complementar seu trabalho, dando à luz um
sumário das leis principais do governo de d. João

Não se tratava, portanto, de escrever uma his-

para que de “um golpe de vista” fosse fácil identi-

tória, mas sim da simples compilação de dados na

ficar seus principais editos. Apesar de leitor dos fi-

tradição dos eruditos. Continuava, por conseguinte,
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a ser um cronista – cronista do Reino – embora não

Pinheiro, os Anais da capitania de São Pedro (1819-

desfrutasse desta condição especial.

1822), tratando-se do primeiro trabalho erudito de

Outros textos demonstram uma discussão ampla sobre temas diversos inerentes ao momento que
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conjunto, pautado em pesquisa documental, sobre o
Rio Grande do Sul.

vivenciava o Brasil do início do oitocentos: Memória

Por fim, merecem destaque as Notícias curiosas

constitucional e politica sobre o estado presente de Portu-

e necessárias sobre o Brasil, de Simão de Vasconcelos

gal e do Brasil, de José Antonio de Miranda (1821);

(Chronica da Companhia de Jesus do estado do Brasil,

Memória histórica e documento dos sucessos acontecidos

no seu título original), que foram reimpressas na

em Sergipe de El Rei, sendo governador daquela provín-

Tipografia Nacional em 1824, e um trabalho inspi-

cia Carlos Cesar Burlamaque feita pelo mesmo gover-

rado na obra do barão de Bielfeld, intitulado Resumo

nador; Memórias econopoliticas sobre a administração

das institutições políticas do Barão de Bielfeld, parafra-

publica do Brasil, compostas no R. G. de S. Pedro do

seadas e acommodadas à forma actual de governo no Im-

Sul e offerecidas aos deputados do mesmo Brasil, por

pério do Brasil, offerecido à mocidade brasiliense (1823).

um português (1822); Considerações políticas mer-

Neste último livro, seu autor – um compatriota

cantis sobre a incorporação de Montevidéu (1822); e a

pernambucano – justificava sua publicação através

Memória política e histórica da Revolução da Província

de três pontos: não existir em português qualquer

da Bahia, narrando os acontecimentos de Cachoeira

“bom tratado sobre “a ciência do governo”; não es-

e a adesão da Bahia ao governo do Rio de Janeiro

tar ao alcance de qualquer um o “poder consultar

na ocasião da independência, redigida por Francis-

a imensidade de obras”, por onde esta ciência se

co Gomes Brandão Montezuma (1822). Tratava-se

achava espalhada; e não conhecer “a maior parte da

de escritos que procuravam não só narrar aconte-

gente os idiomas inglês e francês, onde aparecem os

cimentos, mas também faziam divulgar as novas

mais belos escritos” sobre política. Afirmava ainda

idéias provenientes da cultura política da ilustração

que o livro não tinha valia para pessoas instruídas,

luso-brasileira, colocando em circulação um ideário

mas sim utilidade à mocidade brasiliense e às pes-

de reformas e de mudanças a que não podiam ficar

soas que nunca se voltaram para tais estudos.

insensíveis aqueles estratos, que tinham sido toca-

Além desses trabalhos, que procuravam consti-

dos pelas Luzes, no que elas representavam de com-

tuir uma memória do Reino do Brasil e do nascente

provação do poder do conhecimento como caminho

Império Brasílico, alguns títulos estrangeiros foram

para o progresso humano.

doados à Real Biblioteca, a saber, entre outros: Gui-

Ainda nesse prisma da Ilustração, encontram-

de de la politique contenant des détails sur la prérogati-

se memórias sobre indígenas de José Arouche de

ve royale, la convocation des chambres... (Paris, 1804);

Toledo Rondon – Memória sobre as aldeias dos índios

Du congrès de Troppau au Examen des pretentions des

da província de São Paulo, segundo as observações feitas

monarches absolues à l´egard de la monarchie constitu-

no ano de 1798, mas somente publicadas em 1824, e

tionelle de Naples (1821), por Louis-Pierre-Edouard

a de José Bonifácio – Apontamentos para a civilização

Bignon, (1771-1841) diplomata, homem político

de índios bravos do Império do Brasil (1823). Regis-

e historiador francês, que atuou, na diplomacia na

tra-se também a obra de José Feliciano Fernandes

época de Napoleão, ligado a Talleyrand; afastou-se
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depois do governo dos cem dias, sendo eleito em

cial, por momentos de crise e convulsão política.

1817 para a Câmara dos Deputados, onde se cons-

Essa era uma literatura de argumentação, opinião e

tituiu como um dos maiores adversários da Restau-

polêmica, que gerou, muitas vezes, nos locais onde

ração; An Account of the Island of Ceylon, pelo capt.

circulou, um clima de agitação e permitiu uma maior

R. Percival; e A description of Ceylon, provavelmente,

agilidade na divulgação das idéias. Esses escritos

de autoria do reverendo James Cordiner. Estes dois

formam também a história de um tempo, pois os fa-

últimos livros, respectivamente, narravam a cap-

tos que aí são narrados podem, posteriormente, ser

tura do Ceilão holandês pelos ingleses, no final do

transferidos como registros que os historiadores

século XVIII, e a organização do primeiro sistema

analisam e transmitem à posteridade. Constituem-

de administração britânico nessa região.

se, portanto, como memórias que, apresentando vi-

A partir desse inventário de textos de His-

sões distintas de um mesmo fato, servem como fun-

tória encontrados no “Livro de Memória”, que re-

damentos da história. Servem, enfim, para pensar e

gistrou as obras ingressadas na Real Biblioteca en-

repensar a História.

tre 1817 e 1824, por doação, alguns pontos devem

Em terceiro, possibilita refletir a partir da lei-

ser ressaltados. Em primeiro lugar, à guisa de in-

tura dos livros, que tipo de história era escrito por

formação, se a fonte é fidedigna verifica-se que nem

indivíduos ilustrados que presenciaram tanto a cri-

tudo que se publicou pela Impressão Régia, nesse

se do Antigo Regime, o advento de idéias liberais,

momento, no Rio de Janeiro, foi entregue à insti-

como a constituição do Império Brasílico. A escri-

tuição. Mesmo que se considerem todos os títulos

ta da história no início do oitocentos, neste mundo

registrados como enviados por aquela tipografia,

luso-brasileiro, aponta para alguns aspectos essen-

eles não representam a totalidade de sua publica-

ciais dessa produção: a história ainda inserida nas

ção. Além disso, pela ausência, hoje em dia, em seu

belas letras, cuja preocupação fundamental era um

acervo de inúmeros títulos, que saíram à luz pela

estilo simples e pouco ornamentado, pois ela busca-

Tipografia Régia, pode-se aventar a hipótese de que

va a verdade; a história como uma narração de fatos

muitas obras deixaram de ser enviadas. Portanto, as

curiosos e memoráveis; a história com uma abran-

propinas (ordem que todas as impressões das ofici-

gência ampla que era resultante de várias histórias

nas tipográficas de Portugal e da Impressão Régia

individuais, tentando oferecer a visão de um reino

no Rio de Janeiro deveriam ser entregues à Real

unido, ainda que por uma dinastia – a de Bragança

Biblioteca) foram um instrumento útil, mas não ex-

–, por uma religião – a católica –, e por uma identi-

plicam a constituição integral do acervo.

dade cultural das elites, adquirida na Universidade

Em segundo, esse acervo da Real Biblioteca

de Coimbra. História que se fazia através de uma

constituiu-se em sintonia com a conjuntura políti-

construção monumental e ambiciosa, em que se

ca, com o aparecimento dos títulos em função dos

louvavam soberanos, como fizeram Silva Lisboa e o

principais acontecimentos políticos e sociais do pe-

padre Perereca, através de uma verdadeira mística

ríodo. Tal aspecto fica evidenciado nos escritos de

do poder real, demonstrando que a história ainda

circunstância que constituem a maior parte desse

não se divorciara da retórica; história enquanto

acervo doado nessa conjuntura, marcada, em espe-

mestra da vida, representando um cadinho con-

R_LIVRO_50.indb 95

95

2/10/09 5:45:03 PM

O despertar da memória. A Real Biblioteca e as primeiras obras de História do Brasil |Lúcia Bastos|

tendo múltiplas experiências alheias, das quais nos

Esses homens, como Cairu, padre Perereca ou

apropriamos com um objetivo pedagógico; história

monsenhor Pizarro, por acreditarem, portanto, na

em que a moral religiosa ainda se imiscuía com a

história como mestra da vida, que conduzia ao re-

política, transformando a providência divina na

lativo “aperfeiçoamento moral e intelectual de seus

mola propulsora dos acontecimentos e indicando

contemporâneos e de seus pósteros, mas somente

uma sociedade ainda profundamente marcada por

e enquanto os pressupostos para tal foram basica-

vestígios de uma política tradicional, em que a re-

mente os mesmos”, apresentavam um vocabulário e

ligião ocupava um papel fundamental expresso em

um pensamento muito semelhantes, articulados por

normas, valores e na moral pública. Nessa perspec-

regras há muito fixadas e pautadas nas linguagens

tiva, aqueles que seriam os historiadores acabavam

políticas de um mundo do Antigo Regime. Conti-

por ser apenas memorialistas, mesmo que pautados

nuavam, por conseguinte, a ser “artesãos da glória”,

em um aparelho de erudição, através de fontes e

na expressão de O. Ranum, para definir os escritores

documentos, mas que pouco traziam enquanto ins-

que orbitaram em torno de Luís XIV, produzindo tex-

trumentos capazes de identificar um patrimônio co-

tos históricos. Eles ainda procuravam a proteção do

mum de valores e de idéias. Por fim, essa produção

soberano, oferecendo suas obras em troca de alguma

de escritos representava a narração cronológica das

benesse, uma vez que ainda não se formara um campo

mudanças, a coletânea de histórias individuais e sin-

intelectual autônomo, na expressão de Bourdieu.

gulares. Eram Memórias/Histórias e não História

Produzia-se, assim, a história como as distintas

– numa perspectiva do novo coletivo singular, que

memórias individuais de um país, que começava a

estava já definindo sua função, ou seja, aglutinar

traçar seus contornos e a buscar suas raízes para

uma série de eventos em um todo coerente. Essa

se definir como nação autônoma. Nesse sentido, a

mudança que caracteriza a perspectiva moderna de

obra desses primeiros autores era uma forma de

História, na visão de Koselleck, ocorreu em meados

preservar a memória nacional, “adormecida”, como

do século XVIII, com o advento da modernidade,

observaria mais tarde Joaquim Manuel de Macedo,

pois o conceito adquire uma significação que trans-

nos documentos do passado, que ali foram coligi-

cende os fatos individuais, abrindo um novo mundo

dos, à espera que os historiadores do futuro viessem

de experiências – o da história, precisamente. No

despertá-la, transformando-a em uma memória crí-

entanto, nessa conjuntura do início do oitocentos,

tica da nação.

as memórias escritas pelos luso-brasileiros conti96
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nuavam a ser histórias/memórias individuais.
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O agente secreto de d. João
Cecília Costa

Em 1821, quando se viu obrigado a retornar a
Portugal por exigência das Cortes Constituintes, d.
João VI, para nossa felicidade, teve que deixar no
Brasil os cerca de 60 mil livros que compunham o
valioso acervo da Real Biblioteca e da Casa do Infantado, núcleo de origem da atual Biblioteca Nacional. Mas o rei de Portugal fez questão de levar
com ele, de volta a Lisboa, a quase totalidade dos
documentos oficiais e manuscritos, já que muitos
ou eram raridades insubstituíveis ou faziam parte
da história administrativa portuguesa, contendo segredos de Estado. Apesar da sua decisão, cerca de
150 documentos com o nobre carimbo da Real Bi-

97

blioteca, aqui restaram, tendo dado origem à atual
Divisão de Manuscritos da FBN.
Entre esses documentos encontram-se, como já
era de esperar, várias preciosidades capazes de incendiar nossa curiosidade. Como, por exemplo, uma
carta a d. João V; 70 cartas jesuíticas; um resumo
da história universal desde o princípio do mundo;
umas memórias das riquezas naturais de Portugal
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e do Brasil, de autoria de Domingos Vandeli; uma

vivemos, bem distante dos tempos suaves, lentos e

coleção de cartas e papéis relativos a Colônia de Sa-

langorosos dos navios, cartas, manuscritos, cavalos

cramento; cartas assinadas pelo conde de Assumar

e carruagens, nunca temos tempo para nada, sendo

ou a ele endereçadas; uma peça teatral sobre os in-

preciso, portanto, fazer escolhas. Como estamos

cas; uma descrição do palácio do grande senhor de

comemorando os 200 anos da chegada da família

Constantinopla, oferecida ao duque de Toscana pelo

real, estimulada pelo ar de reconquista de nosso

senhor Amiconi; uma história grega; um vocabulá-

passado que dança no céu do Rio de Janeiro, pelo

rio da “língua brasílica”; umas memórias particula-

menos um só desses maravilhosos manuscritos da

res ou anedotas da corte da França, no século XVII,

Real Biblioteca quis ter o prazer de tocar, olhar e ler

por José da Cunha Brochado; vários documentos

detidamente, devido à grande curiosidade que seu

relativos a Portugal, como sátiras, notícias do reino

título me despertou. Trata-se de umas “memórias”,

de Castela, cartas de religiosos, descrições de rios,

com certeza sigilosas, relatadas por Domingos Al-

cartas régias, tratados e atos de aclamação; catálo-

ves Branco Muniz Barreto ao príncipe regente d.

gos da Real Biblioteca do Rio e da Bahia; notícias

João, sobre os “acontecidos” em Lisboa entre 29 de

sobre o funcionamento das reais bibliotecas, suas

novembro de 1807 a 3 de fevereiro de 1808. Mesmo

normas, a lista de seus funcionários; mapas da qua-

sem ter aberto ainda o manuscrito, na silenciosa sala

lidade, quantidade e valor das produções naturais e

do terceiro andar da Biblioteca Nacional, a dos Ma-

manufaturas do reino de Portugal e seus domínios.

nuscritos, embelezada no teto pelo vitral multicolo-

Enfim, cada título – e aqui foram citados apenas

rido de uma imensa clarabóia, por sua denominação

uma gota d’água num mar profundo – encobrindo

já era possível prever que seu autor tomara a teme-

um mundo de informações a ser descoberto.

rária decisão de permanecer em Lisboa, durante os

É claro que a vontade das pessoas maníacas por

idos iniciais da invasão francesa, para depois poder

raridades manuscritas – incluindo-me entre elas

contá-los em detalhes a Sua Alteza Real, exercendo

–, sobretudo quando têm cunho histórico, é lê-las,

extraordinariamente a função de espião ou agente

manuseá-las, abri-las devagarinho para ver o que

secreto do príncipe que se encontrava no Brasil.

contêm, como se abríssemos a tampa de um te-

Só em saber que o baiano Domingos Alves Bran-

souro de pirata, verificando prazerosamente o que

co Muniz Barreto, mais conhecido naquela época

seus autores, anônimos ou identificados, podem nos

por seus trabalhos como naturalista, geógrafo e

narrar sobre os tempos passados. Ou, melhor ainda,

pacificador de índios, se dera ao cuidado de escre-

reencontrando-nos espiritualmente, como se fizés-

ver essas suas “memórias” da invasão francesa em

semos uma viagem na máquina do tempo, com pes-

Portugal, para que seu soberano pudesse ficar a par,

soas que há muito não se encontram mais com os

tim-tim-por-tim, do que acontecera na branca Lis-

pés pousados em nosso planeta, mas que nos deixa-

boa, depois que a teve de abandonar sob a proteção

ram diários, relatos, testemunhos e outros textos de

da escolta inglesa de Sidney Smith, já chegava a dar

suma importância, escritos do próprio punho, pela

uma sensação de vertigem. Não apenas por se tratar

madrugada adentro, trabalhosa e abnegadamente,

de uma espécie de serviço de inteligência, insuspei-

à luz de vela. Só que, neste milênio louco no qual

tado nos tempos joaninos, como também por nos
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Naus Inglesas defendem Lisboa para garantir a partida da família real portuguesa.

possibilitar dar uma olhadinha no Portugal órfão de

talvez uns dois meses após ter sido escrito, conten-

seu rei, naquele fatídico 29 de novembro, usando os

do todas aquelas detalhadas informações “fresqui-

olhos de seu fiel vassalo e observador, travestido, na

nhas” a respeito dos atos e desacatos de Junot, e

ocasião, de correspondente de guerra ou de, como

sua comitiva, na terrinha. Nenhum edital, nenhuma

dizem os autores de livros de espionagem, “nosso

proclamação, nenhum decreto ou mesmo convite

homem em Lisboa”.

ou bilhetinho, assinado pelo general-em-chefe Ju-

Aberto o manuscrito, na realidade uma cópia do

not, desde que se aproximou de Lisboa, entrando

original, que muitos anos mais tarde, ou seja, em

por Sacavém, escapou da pena de Domingos Alves

1825, viria a ser publicado na íntegra, por seu au-

Branco Muniz Barreto. Ao todo, o dedicado baiano

tor, no jornalzinho maçônico Despertar Constitucio-

teve o cuidado de transcrever para seu rei e senhor,

nal Extraordinário, o texto não decepciona em nada.

em seu longo depoimento, 54 documentos, a maio-

É tudo aquilo que se poderia esperar dele e muito

ria deles assinados pessoalmente pelo alto dignitá-

mais. Imaginem o deleite e também o susto e a in-

rio de Napoleão entre os dias 29 de novembro e 1°

dignação que devem ter tomado d. João quando este

de fevereiro.

documento finalmente lhe chegou às mãos, no Rio,
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proclamas já eram mais do que suficientes para for-

mas, assentaram muitos que era uma obra imediata

mar um quadro nítido da ocupação e seus trâmites

da Providência, mas, com a desgraça de se não ter

administrativos, mas o agente secreto de d. João não

provado por sucesso algum semelhante revelação,

ficou apenas nisso. Pois também narrou cronologi-

outros atribuem aquela sobrenatural resistência

camente tudo o que se passou em Lisboa, em seu

das vitórias de Bonaparte unicamente ao seu gênio

cotidiano, a fim de que seu soberano pudesse tomar

e aos seus talentos. E, todavia, não é assim a causa

ciência dos fatos acontecidos, como se ainda esti-

fundamental, que não provém de certas causas mais

vesse presente em Portugal. Um trabalho e tanto,

que da desunião das forças que deveriam resistir-

portanto, o do “repórter” brasileiro, que sem dúvida

lhe, mas que se deixaram tomar pelo pânico, da fal-

teria hoje todas as condições de trabalhar num jor-

ta da concórdia e dos crassos erros cometidos no

nal on line em quaisquer partes do mundo.

Continente... e finalmente pela falta de um exército

Primeiras proclamações

100
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homogêneo e comandado por um só chefe”.
Militar, além de naturalista – quando pesquisou

Narraremos aqui um pouquinho o conteúdo do

ervas em Ilhéus, era capitão de infantaria, e quan-

manuscrito, alertando, no entanto, que vale a pena

do propôs que d. Pedro recebesse o título de De-

lê-lo por inteiro, um dia, na Divisão de Manuscri-

fensor Perpétuo do Reino Unido do Brasil, na Loja

tos da BN. Domingos Alves Branco Muniz Barreto

Maçônica dirigida por Gonçalves Ledo, já chegara

abre seu depoimento, ou “memórias”, com uma to-

ao posto de brigadeiro – nosso baiano em Lisboa

mada de posição contra a ganância avassaladora de

fez questão de lembrar a seu soberano que “toda

Napoleão e de seu exército e a favor da fuga de d.

liga que não seja formada debaixo deste caráter”,

João para o Brasil, tendo atacado, em contrapartida,

ou seja, da união e um só chefe, “nunca pode ser

os demais governantes da Europa que não soube-

compacta”. E observou ainda que outro erro fora o

ram proteger seus reinos, por não terem se prepa-

de as nações do continente não terem se preparado

rado, a tempo e a contento, para evitar a ocupação

para lutar, desde que foram lançados os primeiros

militar francesa, para ele uma espécie de crônica da

alicerces da Revolução Francesa, que, em seu entu-

morte anunciada.

siasmado republicanismo, prescreveu a proprieda-

“Senhor”, escreveu ele na abertura de seu texto,

de legítima. Pois, frisou, “se, desde a origem desta

“o medonho quadro da situação da Europa e a supe-

espantosa Revolução, as nações pensassem, como

rioridade que tem adquirido a nação francesa – que

deveriam ter pensado, em seus interesses pessoais e

já com muita antecipação tinha sido prevista pelo

preparassem os diques que deviam receber a cheia,

Marechal de Villars, no plano que escreveu sobre as

a Europa não teria sido inundada”.

forças das nações – tem servido de constante assun-

Nesta introdução, o único país a merecer elo-

to em todos os gabinetes de potências da Europa.

gios de Muniz Barreto foi a Inglaterra, por ter

Infelizmente, acontece que tantas discussões não

sido a pátria européia que não viu com indiferença

serviram para manter o equilíbrio nem a conserva-

a desentronização dos reis e o roubo das proprie-

ção dos tronos. Como não se tem descoberto a ra-

dades. E que, conhecendo o perigo que estava por

zão dos fatos de que temos sido testemunhas e víti-

vir, preparou-se e procurou, por todos os meios,
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salvar a Europa, para isso empenhando, “na presen-

tor enviado por Bonaparte, pediu paz e tranqüili-

te guerra, todas as suas forças, seus talentos, sua

dade, e afirmou considerar – ou fingiu considerar

boa fé e seus leais fins, não tendo, no entanto, des-

– que Portugal estava em guerra com a Inglaterra.

graçadamente, seus exemplos sendo seguidos, nem

Tenham paciência, porque, assim como o fez Do-

suas luzes sendo imitadas”. Seguro na total desor-

mingos Alves Branco Muniz Barreto em seu relato,

dem que implantou no continente – disse ainda o

esta proclamação de Junot será transcrita aqui na

agente secreto de d. João –, Napoleão, sem susto,

íntegra, por ser a primeira delas, datada de 17 de

teria gritado ao Universo: “Tudo me pertence!”. E

novembro:

acrescentado: “Ninguém pode me incriminar por eu

“Aos habitantes do reino de Portugal. Um exérci-

ter mandado riscar do Código das minhas arbitra-

to francês vai entrar em vosso território. Este exér-

riedades o direito de propriedade, porque os meus

cito vem salvar-vos da dominação inglesa, a fim de

aliados e os que não souberam me fazer a guerra,

que se evite à bela cidade de Lisboa a mesma sorte

mais do que meus doutores e juristas, me deram os

de Copenhague. Desta vez, por isso, a esperança do

melhores meios para que eu conservasse o meu di-

pérfido inglês será frustrada. O grande Napoleão,

reito de conquista e pilhagem universal”.

que tem balançado o destino do Continente, não so-

Neste direito de pilhagem se incluiu Portugal,

frerá que esta cidade caia em seu poder. O príncipe

apesar da firme vontade de “Vossa Alteza Real” no

regente declarou guerra à Inglaterra. Então, faça-

sentido de manter a neutralidade. Por isso, Muniz

mos causa com o mesmo. Não tenhais receio, habi-

Barreto considerou que foi de extrema sabedoria

tantes do campo. O meu poderoso exército tem tan-

seu monarca ter embarcado às pressas para seus

ta disciplina quanto valor. Em sobre minha honra,

“Estados do Brasil”. Bem mais interessante, porém,

respondo por seu bom comportamento. É preciso

do que esta tomada de posição inicial e as conside-

que eles achem por todos os lugares do seu trabalho

rações estratégicas ou militares, são as descrições

a boa recepção que se deve aos soldados de Napo-

que fez do dia-a-dia de Lisboa, após a chegada de

leão, o Grande, esperando achar os mantimentos

Junot e de seu exército. Exército este que ao entrar

de que o exército venha a necessitar. É preciso que

na cidade, segundo ele, se encontrava em estado la-

os habitantes dos campos fiquem quietos em seus

mentável: doente, estropiado e morto de fome. Mu-

domicílios. Eis aqui o que eu vos posso prometer

niz Barreto calcula que na travessia dos Pirineus até

e minha palavra será cumprida. Aquele soldado do

chegar a Lisboa tenham morrido 25 mil soldados

exército francês que for culpado de pilhagem será

franceses. Antes, no entanto, de fazer estes comen-

castigado com as mais rigorosas penas da lei. Todo

tários sobre o estado lastimável do exército fran-

indivíduo, de qualquer grau, que seja convencido de

cês, ele transcreveu para seu soberano a primeira

ter recebido injustamente alguma contribuição será

proclamação do general em chefe, realizada quando

conduzido perante um conselho a fim de que seja

este ainda se avizinhava de Lisboa, com o intuito de

julgado com o rigor das leis. Todo o português que

tranqüilizar o povo português e amedrontar aque-

se encontrar armado, não sendo soldado das tro-

les que ousassem pensar em atos de rebeldia. Nesta

pas, será preso, e se fazer parte de um ajuntamento,

proclamação, Junot se posicionou como um prote-

qualquer que seja, será arcabuzado. Aquele indiví-
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Originais dos relatos secretos de Muniz Barreto encontram-se hoje na Divisão de Manuscritos da BN.
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Além de espião, Muniz Barreto foi um ótimo repórter: nada do que aconteceu em Lisboa escapou às suas observações.
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duo que for convencido de ser chefe de ajuntamen-

reios expedir uma proclamação, a segunda feita em

to ou conspiração, e que tenha por objeto armar os

Portugal, pedindo que fosse afixada em lugares pú-

cidadãos contra o exército francês, será arcabuza-

blicos. Seu conteúdo era o seguinte: “Habitantes de

do. Todo a cidade ou vila que disparar um tiro de

Lisboa. O meu exército vai entrar na vossa cidade.

espingarda contra a tropa francesa será queimada.

Eu vinha salvar vosso porto e o vosso príncipe da

Toda a cidade ou vila, em cujo território pôr morte

influência maligna da Inglaterra, mas este príncipe,

a qualquer indivíduo que pertença ao exército fran-

aliás, muito respeitável pelas suas virtudes, deixou-

cês, terá por isso que pagar uma contribuição que

se arrastar por conselheiros pérfidos que se atreve-

não será menor do que o triplo de seu rendimento

ram a assustá-lo quanto à sua segurança pessoal.

anual e quatro dos seus principais habitantes serão

Os seus vassalos não foram todos em conta levados

tomados em refém de pagamento. Penso, porém,

e vossos interesses foram sacrificados à covardia de

que os portugueses atenderão aos seus verdadeiros

uns poucos cortesãos. Moradores de Lisboa, viveis

interesses e que, ajudando às intenções pacíficas de

sossegados em vossas casas. Não receeis coisa algu-

seu príncipe, nos receberão como amigos e que a

ma do meu exército nem de mim. Nossos inimigos

bela cidade de Lisboa me veja com prazer entrar

e os malvados governantes é que devem nos temer.

em seu recinto, à testa de um exército que somente

O Grande Napoleão, meu amo, envia-me para vos

pode preservá-la de ser vítima dos tiranos inimigos

proteger. Junot”.

do Continente. Dado no quartel de Alcântara, em

Mal-vista, esta proclamação foi arrancada das

17 de novembro de 1807. Junot, general em chefe.”

paredes de Lisboa pelo povo. Foi na noite do dia

Do ponto de vista do agente de d. João, esta pro-

29 de dezembro que chegou o exército, atrofiado,

clamação era cheia de perfídia, já que Junot estava

seco, mulambento e cansado. Os soldados haviam

ciente de que o soberano português pretendia fugir

caminhado mais de 400 léguas, em estradas cheias

para a colônia, tanto que, ao pernoitar em Sacavém,

de barro, durante inverno rigoroso, sem bagagem e

no dia 29 de novembro, na casa dos Braamcam-

“munição de boca”. O armamento estava inutiliza-

pi, “muito transportado”, exclamou que desafiava

do, por causa das chuvas que haviam caído durante

aquele, em seu exército, que negasse que tivesse

a marcha forçada. Muitos chegaram nus e descalços,

feito as marchas mais ativas e aceleradas para che-

tanto que, em 24 de novembro, Junot havia baixado

gar a tempo de evitar a fuga do príncipe regente

um edital ordenando que o povo português lhes for-

português. Essa exclamação, observou Muniz Bar-

necesse sapatos. Alguns, ao receberem a dádiva de

reto em seu relato a Sua Alteza Real, era uma prova

um prato de comida, se estatelavam no chão, mor-

de que o general em chefe francês queria “atentar

tos, com o estômago não agüentando o baque da

contra a sua sagrada pessoa, sendo muito judicioso

alimentação. “Mais pareciam um soldados debanda-

o seu embarque rapidamente feito para os Estados

dos de um corpo destroçado, à procura de refúgio,

do Brasil, sendo somente muito lamentável que não

do que os companheiros imitados aos soldados de

procedessem os ativos preparos desta nobre resolu-

Marengo e Iena, o que eles inculcam para todo o

ção algumas semanas antes”.

Universo aterrar”, comentou Muniz Barreto.

Assim que chegou a Sacavém, Junot foi aos cor-
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Cidade sitiada: tropas francesas ocuparam Lisboa após a partida de d. João.

Junot aloja-se em Lisboa

também conhecido como Palácio das Laranjeiras,

De acordo com o fiel relato do espião brasileiro

que Junot se alojou, obrigando o rico nobre portu-

de d. João, no dia 30 de dezembro fez afinal o ge-

guês a arcar com todas as suas despesas diárias. Só

neral-em-chefe sua pomposa entrada em Lisboa. O

de velas, fez questão de informar Muniz Barreto a

Conde de Novion, imigrado francês que era chefe da

seu monarca, Junot e sua comitiva gastavam diaria-

Real Guarda da Polícia, foi pessoalmente recebê-lo,

mente a fortuna de 19 mil e 200 réis.

juntamente com a companhia da cavalaria, da Jus-

No mesmo dia, um novo edital do general-em-

tiça e do Palácio, que se reuniram com as cortes da

chefe, dirigido a todos os moradores da cidade de

cavalaria francesa. Junot chegou às 17 horas, acom-

Lisboa, exigia que ninguém recusasse a moeda es-

panhado de todos os seus oficiais, generais e de seu

panhola e a francesa. Para evitar dúvidas, as moedas

Estado Maior, tendo se dirigido para o palácio do

foram estampadas e afixadas na rua, em edital. Já no

barão de Quintella, que o veio receber à porta da

dia seguinte, 1° de dezembro, as torres e as fortale-

rua, acompanhado do comendador José de Oliveira

zas da cidade foram guarnecidas por tropas france-

Barreto. Foi lá, no palácio do barão de Quintella,

sas. O governador do Governo de Regência, a gran-
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deza do reino, alguns tribunalistas e padres foram

também que monsieur Delaborde, general imedia-

cumprimentar o general, que os recebeu sentado,

to de Junot, ficou primeiro na casa de Antônio de

tendo obrigado a todos, porém, que permanecessem

Araújo e Azevedo, o futuro conde da Barca, mas,

de pé durante toda a visita. O cardeal patriarca de

não a tendo achado luxuosa o suficiente, mudou-se

Lisboa também enviou seu secretário à residência

posteriormente para o palácio do duque de Cadaval,

de Junot, ou seja, ao palácio do Barão de Quintella,

levando em vários carros tudo o que encontrara de

tendo mandado avisar que não o podia fazer pesso-

precioso na casa do ex-embaixador de Portugal na

almente por se encontrar com “graves moléstias”,

França. Não se contentando com esta rica herança,

devido à idade avançada. Junot agradeceu a visita,

se apossou também dos móveis do duque de Cada-

mas pediu ao representante do cardeal que o in-

val, deixando para o irmão do duque, como mora-

formasse que fazia questão de vê-lo o mais rápido

dia, apenas os pequenos quartos que faziam frente

possível, pois muito tinham o que conversar sobre

para o Rossio, impedindo-o, por outro lado, de se

questões relativas ao clero e à religião. Com isso, o

comunicar com o interior e o pátio da mansão. O

cardeal deu as caras, tendo subido as escadas do pa-

irmão do nobre – que permanecera em Lisboa, ao

lácio nos braços de oficiais franceses. Conduzido à

contrário de Cadaval, que fugira para o Brasil – se viu

sala de estar, foi muito bem recebido por Junot, que

então obrigado a abrir uma nova escada de frente para

o fez sentar-se. A conversa durou duas horas. Na

o Rossio, a fim de poder entrar e sair de casa.

despedida, o cardeal teve novamente de ser levado

Monsieur Thibault, terceiro general imediato, foi

nos braços por oficiais franceses até o coche, sendo

se alojar na casa do deputado da Junta de Comércio,

acompanhado até a rua por todo o estado maior do

Jacome Ratton, e, sempre segundo Muniz Barreto,

general-em-chefe. A visita seria paga no dia seguin-

foi o militar francês que mais caráter demonstrou,

te pelo próprio Junot, que foi visitar o prelado com

não exibindo mostras de ganância desenfreada.

todos os seus generais. Foi a única visita que pagou,

Monsieur Saffer, general de cavalaria, ficou alojado

quando de sua chegada a Lisboa.

na casa do negociante Francisco Antônio Ferreira,

Ao longo deste dia 1° de dezembro, e também

tendo levado consigo uma grande parte da comiti-

no dia 2, assim que chegavam os oficiais franceses,

va. Conseqüentemente, este negociante português

maiores e subalternos, iam sendo alojados em casas

foi obrigado a arcar com elevadas despesas, só ten-

de portugueses. O comendador Caldas foi despeja-

do gastado menos com os invasores franceses do

do de suas casas no Largo do Loreto, para que os

que o barão de Quintella. Todos os outros generais

imóveis servissem como quartel dos guardas e tam-

do exército, tanto de divisão como de brigada, ofi-

bém para residência de três generais-de-brigada e

ciais maiores e subalternos, também foram alojados

de dois ajudantes de campo do general-em-chefe,

em casas de moradores de Lisboa, sem distinção

um deles sobrinho da imperatriz e rainha Maria

de classe nem de profissão. Já os soldados foram

Luísa, e o outro um príncipe e sucessor de estados

aquartelados em conventos, como o do Carmo, da

da Itália. À noite, todos iam jantar à casa do barão

Hora, de São Domingos, S. Pedro de Alcântara, de

de Quintella, às expensas deste.

Belém e de Mafra. Além de ter que oferecer aloja-

Domingos Alves Branco Muniz Barreto conta
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e outras corporações de oficio tiveram que dar, por

a ser seqüestrados existiam apenas aqueles que não

cada indivíduo ou membro, quatro camas, chama-

puderam ser transportados para o Brasil, não exis-

das “rabecas”, e cobertores, a serem distribuídos aos

tindo mais à disposição dos franceses, por exemplo,

soldados franceses.

jóias, pinturas delicadas e livros. Com o que ainda

Resolvidos os alojamentos, a atenção do gene-

restou, os franceses foram bem liberais. Ao receber,

ral-em-chefe se voltou para o meio de transporte.

das mãos de um conhecido capitão-de-armas, a cha-

Pediu que o intendente de cavalheiros Joaquim da

ve de um camarote no teatro da Rua dos Condes,

Costa e Silva lhe desse uma relação de todas as se-

o general Delaborde o presenteou com uma sege,

ges, os coches, as bestas e os cavalos pertencentes a

uma parelha de bestas e um cavalo que haviam per-

Sua Alteza, o príncipe regente. As carruagens nas

tencido a Antonio de Araújo e Azevedo.

quais rodavam d. João e sua família foram distribuí-

Não satisfeito com todos estes seqüestros, re-

das aos generais franceses e oficiais graduados. Es-

quisições de moradias, camas e cobertores, “baetas

tes, segundo denunciou consternado o informante,

e baetões” (tecidos felpudos de lã), ainda no dia 3 de

usavam as carruagens reais até mesmo para trans-

dezembro Junot baixou um decreto exigindo uma

portar dançarinas e mulheres de má fama, com os

contribuição extraordinária de 2 milhões de cru-

criados, ainda por cima, vestindo as librés da Casa

zados, imposta a todo o Reino de Portugal. Os 20

de Bragança. Quando foi feita a distribuição das se-

homens mais ricos de Lisboa, entre os comercian-

ges, das bestas e dos cavalos, Junot ofereceu uma

tes e banqueiros, ficaram com a responsabilidade

sege portuguesa a um general espanhol, o marquês

de levantar esses fundos, a serem recolhidos pos-

de Socorro, que a recusou, dizendo muito corretamen-

teriormente ao Cofre Geral do Exercito Francês,

te que já havia alugado uma para seu próprio uso.

da seguinte forma: 500 mil cruzados no dia 8 de

Também ordenou o general-em-chefe que se

dezembro; 500 mil, no dia 12; 500 mil, no dia 18,

seqüestrassem todos os bens e imóveis pertencen-

e mais 500 mil, no dia 24 de dezembro. Em con-

tes à família real, o mesmo ocorrendo em relação às

seqüência desse decreto, o Governo da Regência

casas dos grandes da Corte e das pessoas que ha-

nomeou uma junta de negociantes, tendo sido indi-

viam acompanhado d. João em sua viagem ao Brasil.

cado para presidente o barão de Quintella. Também

Essas ordens foram dadas a monsieur Hermann, o

faziam parte deste comitê arrecadador de fundos

cônsul francês, que as comunicou ao Governo da

os seguintes homens de posses: Jacinto Fernandes

Regência no dia 3 de dezembro, data em que passou

da Costa Bandeira, Francisco Antônio Ferreira,

a ser o comissário dos invasores junto a este orga-

Jacome Ratton, Manuel de Souza Freire, Antônio

nismo. A este respeito, Muniz Barreto fez a seguin-

Martins, Pedro Luís Monteiro, Antônio Francisco

te jocosa observação: “Há de se notar que, sendo

Machado e Joaquim Pereira de Andrade. Mais de

o mesmo Conselho da Regência o que expediu as

150 comerciantes contribuíram para totalizar os 2

ordens de seqüestro de todos os bens pertencentes

milhões exigidos, cada qual com uma quantia que

à Real Coroa de Vossa Alteza, neste caso era Vossa

levava em conta a medida de sua fortuna. Os que

Alteza que mandava seqüestrar-se a si mesmo”. Fe-

mais contribuíram foram o barão de Quintella, An-

lizmente, porém, de todos os bens que poderiam vir

tônio Paz Caldas e Jacinto Bandeira, tendo doado
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cada um 32 mil cruzados. Aspecto interessante des-

ta, que entendeu que o documento fora concebido

tacado por Muniz Barreto a respeito dessas doações

durante o encontro de duas horas mantido entre o

forçadas foi que não puderam ser feitas em moedas

religioso e Junot, no palácio do barão de Quintella.

francesas ou espanholas, apesar do recente decreto

Os primeiros papéis foram arrancados das portas e,

que obrigava a aceitação dessas moedas em Portu-

para que os segundos não tivessem a mesma sorte,

gal, sendo que uma quarta parte do dinheiro tinha

o cardeal mandou afixá-los dentro das igrejas. Na

que ser em papel moeda. Não seriam aceitas tam-

pastoral, o representante máximo do clero portu-

bém moedas de 120 réis e 100 réis.

guês pedia união, sossego e paz e dizia que o gran-

No dia 4 de dezembro, o cônsul Francisco An-

de exército de Junot tinha vindo socorrer Lisboa,

tônio Hermann, também nomeado Administrador

além de elogiar o general, cujas virtudes já eram

Geral das Finanças, extinguiu as contadorias gerais

conhecidas em Portugal, pois fora embaixador fran-

do Erário denominadas de África Ocidental, Bahia,

cês na Corte portuguesa antes de chefiar o exérci-

África Oriental e Território da Relação do Rio. To-

to invasor. “Pedimos por Jesus”, concluía o Cardeal

dos os empregos de pessoas ligadas a essas conta-

Patriarca, “que o povo fique sossegado em todas as

dorias seriam extintos a partir do último dia do mês

paróquias”.

corrente, ou seja, 31 de dezembro. Também foram

Mas o tal do sossego não vinha... Estavam

suspensos os pagamentos a aposentados e antigos

ocorrendo altercações entre os oficiais franceses e

funcionários do Erário. Um outro decreto confiscou

os donos das casas onde se encontravam alojados,

jóias, bens de raiz e bens imóveis dos ingleses. E,

porque os esfomeados súditos de Napoleão, além

ainda neste dia 4 de dezembro, foram proibidas as

de dormida, exigiam comida. Por isso, no dia 9 de

armas de fogo e de caça em todo o território de Por-

dezembro, Junot baixou um novo edital avisando os

tugal e ameaçados os especuladores, pois já se fazia

oficiais franceses que não poderiam exigir “mesa”

notar uma significativa alta de preços de alimentos

onde estavam alojados, só tendo direito a abrigo e

e outras mercadorias na cidade de Lisboa.

luz. “Sua Excelência, o Imperador e Rei”, acrescen-

No dia 6 de dezembro, por terem ocorrido con-

tava Junot referindo-se a Napoleão, queria que os

tendas entre soldados franceses e portugueses em

oficiais do exército francês em Portugal fossem tra-

bares e tabernas, foi proibida a permanência de

tados como todos os oficiais de seu grande exército.

soldados nesses estabelecimentos após as 7 horas

Por conseguinte, todos receberiam um soldo extra-

da noite. A 8 de dezembro, devido às muitas re-

ordinário, a fim de que pudessem cobrir as despesas

clamações dos ingleses quanto aos seqüestros de

de sustentação.

seus bens, o general-em-chefe Junot decidiu que o

Ainda neste dia 9, o general-em-chefe recebeu

sr. Mascarenhas ouviria os reclamantes e levaria as

a visita de um almirante russo, cuja esquadra an-

reivindicações à sua residência, segundas e quintas-

corara no Tejo. Dia 11, a visita foi paga, tendo Ju-

feiras, para que ele mesmo desse um parecer. Tam-

not embarcado no Cais do Sodré em direção à nau

bém a 8 de dezembro foi afixada nas portas das

capitânia. Muniz Barreto observou que uma coisa

igrejas uma pastoral do Cardeal Patriarca, conside-

digna de ser notada era a grande seriedade com que

rada muito desagradável de parte do povo lisboe-

se portavam russos e franceses, não abrindo espaço
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para maior intimidade. “Em parte alguma se tem

jogo de whist eram o comendador Barreto, Mano-

visto ombrear ou ajuntar um oficial russiano com

el José Sarmento, o provedor de seguro Francisco

um francês”, escreveu ele. Logo que Junot voltou

Manoel Calvete e o barão de Quintella.

da sua visita, rumou para o Palácio das Laranjeiras, onde o barão de Quintella oferecia um grande

A bandeira e a rebelião

baile em comemoração ao aniversário de seu filho

Sempre se apropriando do testemunho de Do-

primogênito. Às 3h, o general se recolheu a seus

mingos Alves Branco e roubando-lhe palavras, se-

aposentos.

rão narrados, agora, os sérios incidentes ocorridos
em Lisboa a partir do dia 13 de dezembro.

No dia 12 de dezembro, informa Muniz Barre-

Quando o povo lisboeta já se encontrava prati-

to, o general-em-chefe ordenou que retirassem as

camente persuadido de que o exercito francês e seu

armas reais dos Bragança do frontispício da Fun-

general-em-chefe haviam entrado no reino de Por-

dição, que já se encontrava em seu poder, “demo-

tugal para o proteger, como fora proclamado debai-

lindo-a a picadas”. Tal ordem demorou a ser cum-

xo do governo provisional deixado por d. João, o

prida, porque não havia canteiro português que a

Governo da Regência, no dia 13 de dezembro, logo

quisesse executar. Os operários convocados só o

no romper do dia, para horror da população, foi iça-

fizeram constrangidos, e sob a vigilância de senti-

da no Castelo de São Jorge a bandeira francesa, com

nelas franceses. O sacrílego atentado, fez questão

uma salva de 21 tiros, imitada por todas as torres

de contar Muniz Barreto a seu soberano, fez com

e fortalezas guarnecidas por soldados franceses, e

que muitos pedreiros chorassem lágrimas copiosas.

também pelos navios de guerra portugueses. Com

Uma mulher de capa e lenço encaminhou-se para o

isso, o povo começou a amotinar-se. Ainda mais

local onde haviam caído os pedaços de pedras com

que, também naquele dia, o general Junot decidiu

as armas reais, ajoelhou-se e, com muita veneração,

passar em revista toda a tropa francesa no Rossio,

ajuntou aquelas sagradas relíquias no lenço e as le-

tanto a cavalaria como a infantaria. Estava vestido

vou consigo.

com um rico uniforme e se fazia acompanhae por

À tarde, contou o espião brasileiro em seu deta-

todos os generais, além de seus imediatos, oficiais

lhado relato, Junot recebeu uma belíssima notícia: a

maiores e do conde de Novion. Sua guarda pesso-

de que sua mulher, Laura, havia dado à luz uma me-

al era composta de um esquadrão de cavalaria e de

nina em Paris. Divulgado por toda a Lisboa, o acon-

um esquadrão do corpo de Polícia, este chefiado por

tecimento fez com que os governadores do reino “e

Novion.

toda a grandeza” se dirigissem ao palácio do barão

“Por curiosidade”, narra Muniz Barreto, “fui as-

de Quintella para cumprimentar o general. Neste

sistir a esta revista, a fim de orçar o número das

dia, foi também realizada uma partida de whist, jogo

tropas. Achei ter 8 mil homens, pouco mais ou

pelo qual Junot, conforma anota o espião do prínci-

menos, inclusive o corpo de artilharia”, ao que ele

pe, é extremamente apaixonado. As apostas foram

acrescentaria, em nota de pé de página, mais cinco

altas. Até a saída de Muniz Barreto de Lisboa, no

mil homens postados em torres, fortalezas, navios

início de fevereiro, os parceiros certos de Junot no

e distritos próximos a Lisboa. Chegando ao Rossio,
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o general-em-chefe foi-se posicionar no centro do

com muita iluminação. A tribuna que era da família

quadrado formado pela tropa com seu estado maior,

real fora “prostituída”, na palavra do narrador por

e, em nome do “Imperador e Rei dos franceses”,

generais de Napoleão. Assim que o general em che-

pronunciou a seguinte fala:

fe entrou no recinto, os franceses deram três vivas

“Soldados Franceses. Bravo Exército da Giron-

a seu Imperador e Rei e mais três vivas ao próprio

da. De parte do grande Napoleão, eu vos agradeço

Junot, que na noite anterior comprara 400 bilhetes

a consistência com que tende sofrido todos os tra-

para platéia e 60 camarotes e os mandara distribuir

balhos e fadigas de nossa marcha. O céu protege

pelos senhores oficiais maiores e pelos soldados su-

o fim a que nos propusemos de salvar a mais bela

balternos de seu exército. Findo o primeiro ato da

cidade da opressão dos ingleses e da desordem. Fi-

ópera, o general em chefe pediu que fosse tocada

nalmente, temos a glória de ver arvorada a bandeira

a música do regimento de que fora coronel e, por

francesa neste forte. Soldados, oficiais e generais,

cima das armas reais dos Bragança, que ficavam

estou contente com vosso comportamento. O Gran-

sobre a tribuna real, se viu tremular no anfiteatro

de Imperador Napoleão I saberá compensar vossos

uma grande bandeira francesa. Novamente, os ofi-

trabalhos e conduta. E por isso digamos todos: Viva

ciais franceses deram três vivas a Napoleão contra

o Imperador Napoleão!”

mais três vivas para Junot.

Ao finalizar a fala, o general-em-chefe levantou

Tudo isso desgostou muito os portugueses, já

o chapéu e deu três vivas ao imperador francês, ten-

que a maioria da população se mantinha fiel aos seus

do o seu exército correspondido com vivas iguais.

soberanos. Tanto que, segundo Muniz Barreto, os

Depois os soldados se retiraram para os quartéis

lisboetas que se encontravam no teatro não partici-

e Junot para sua residência, acompanhado das pes-

param dos vivas, não tendo tirado o chapéu nem se

soas que haviam sido convidadas para um jantar

levantado durante as manifestações patrióticas fran-

comemorativo. Participaram da comilança – prepa-

cesas. Em seus semblantes, narrou o agente secreto

rou-se uma mesa de cem talhares com profusão de

de d. João, se espelhava intensa mágoa, revelando

comida e delicadezas – os membros do Conselho da

que os corações se encontravam desesperados com

Regência, o núncio, o almirante russo, a maior parte

a afronta da bandeira. Conseqüentemente, os por-

da grandeza do reino e alguns tribunalistas. Todas

tugueses abandonaram o teatro, ficando lá dentro

as despesas foram arcadas pelo barão de Quintella,

apenas Junot e seu exército. E no Terreiro do Paço

que para estar à mesa recebera um convite de Ju-

se formou um grande ajuntamento que terminou

not, apesar de o jantar ter sido dado em seu próprio

em confusão, com um grupo de rapazes gritando

palácio e por sua própria conta. Vale notar, frisou

“Viva o príncipe regente!”. Guardas franceses ten-

Muniz Barreto ao fazer esta descrição, que o inten-

taram acalmar o tumulto, mas foram apedrejados

dente de Polícia não fora convidado para o festim,

pelos manifestantes. Tocou-se um alarme e acudi-

por sua suposta fidelidade a d. João.

ram mais tropas francesas, desfilando pelas ruas e

Acabado o jantar, os generais franceses se enca-

ocupando as ruas da Cidade Baixa. Um piquete de

minharam, lá pelas 8 da noite, para o teatro de São

cavalaria e um corpo da polícia foram encarregados

Carlos, que se encontrava ricamente adornado e

de acalmar o povo, que de novo se rebelou quando
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o conde de Novion apareceu no Terreiro do Paço e

sofrerá pena de morte. Dado no palácio do Quartel

foi recebido com gritos de “Fora traidor!” e outros

General em Lisboa em 14 de dezembro de 1807.”

impropérios.

Ainda no dia 14 o general francês chamou o

No dia 14, segue Muniz Barreto em suas me-

intendente de polícia à sua residência e perguntou

mórias, a desordem continuou por toda a manhã.

onde ele estava na hora do tumulto e se havia to-

O povo se apresentava cada vez mais entusiasmado

mado conhecimento da desordem. Luiz de Seabra

com os atos de rebeldia, já que não estava disposto

Leal, o intendente que tinha a lealdade no nome,

a se submeter aos franceses. Junot fez de conta que

respondeu que não soubera de nada. Ao que Junot

não estava preocupado com o sucedido, dizendo que

retrucou que era um mau intendente de Polícia.

nem se tinha dado ao trabalho de calçar as botas,

Leal disse, então, que servira muito corretamente a

naquela manhã. Mas mandou dobrar as guardas do

d. João e que por isso pedia demissão do cargo, mas

palácio do barão de Quintella, onde estava residin-

Junot não aceitou o pedido.

do, manteve guardas com peças de artilharias de

Dia 15 de dezembro, Junot decidiu unir o exér-

calibre oito na porta, tochas acesas à noite, e desta-

cito português ao francês, acabando com a autono-

cou patrulhas para fiscalizar todas as ruas da cida-

mia das tropas que ainda serviam ao Governo da

de. Nessa pequena insurreição, sete pessoas foram

Regência. Incumbiu o marquês de Nager de realizar

mortas, três franceses e quatro portugueses, o que

a fusão, mas este afirmou, como um bom patriota,

fez com que o general-em-chefe baixasse uma nova

não considerar o reino de Portugal conquistado. Se

proclamação, dirigida aos habitantes de Lisboa. Eis

fosse assim, no entanto, ele e os estados militares

o seu conteúdo:

portugueses deviam ser considerados prisioneiros

“O maior de todos os crimes é a rebelião. Vós

de guerra e não aliados dos franceses. Acrescentou

vos deixastes arrastar ontem por alguns maus in-

Nager, corajosamente e com certo bom humor, que

divíduos, que para vos comprometer se atreveram

não lhe importava em nada morrer naquele mês,

a atirar às minhas tropas, estando entre vós. Eu os

dezembro, já que velhos como ele passavam muito

conheço, eles pagarão com sua cabeça os insultos

mal em janeiro, por causa do inverno, e que poderia

que atreveram fazer à bandeira francesa. Mas eu

muito bem vir a morrer em janeiro, de frio e velhice.

não confundo os maus com os honrados habitan-

Um mês a menos na sua vida, portanto, significava

tes de Lisboa e, pela segurança dos bons cidadãos, é

pouca coisa.

que eu determino o que se segue: todo ajuntamento,

Ainda no dia 15, Junot recebeu uma represen-

de qualquer natureza que ele seja, é proibido. Todo

tação anônima de cidadãos, a qual requeria certas

o indivíduo que se encontrar armado em um ajun-

providências para o bem do Estado e da cidade de

tamento será conduzido à comissão militar, criada

Lisboa. Com isso, o general-em-chefe requereu ao

pelo meu decreto, para ser julgado e sentenciado em

Conselho de Regência a adoção de várias medidas

três meses de prisão. E se tiver feito uso de arma,

referentes às corporações de ofício e aos comercian-

contra qualquer pessoa, será condenado à morte.

tes, tendo solicitado que continuassem a prover a

Todo o indivíduo que for preso em um ajuntamen-

cidade de bens e de alimentos, sem temer os france-

to, convencido de ser um chefe ou cabeça de motim,

ses. Por receio de desabastecimento, foi baixado um
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novo decreto permitindo que algumas manufaturas

aproximar da esquadra inglesa postada na boca do

inglesas fossem comercializadas em Portugal.

Tejo e nomeou o marquês de Alorna, nobre portu-

No dia 22 surgiu nas igrejas de Lisboa uma ou-

guês simpatizante de Napoleão, inspetor geral e co-

tra carta pastoral, desta vez expedida pelo bispo in-

mandante das tropas portuguesas nas províncias de

quisidor geral, d. José Maria de Mello, que foi ainda

Trás os Montes, Beira e Extremadura. Ao mesmo

mais mal recebida do que a do cardeal patriarca. O

tempo, baixou um decreto regulando bens e refor-

povo considerou que, no caso do cardeal, houve um

mas do exército português.

pedido expresso de Junot para que se pronunciasse

Em fins de dezembro um fato chamou a aten-

junto à população, enquanto que o bispo resolvera

ção de Domingos Alves Branco, que fez questão de

se posicionar a favor dos franceses voluntariamen-

narrá-lo a Sua Alteza. Foi a perseguição movida por

te, sem sofrer nenhuma pressão. Além de pedir paz,

Junot contra Bernardo de Souza Lobato, um dos

sossego e união cristã, o bispo inquisidor elogiou

criados da Corte mais amados por d. João. Sem ter

muito Junot e o exército francês, tendo citado tam-

tido condições de acompanhar o príncipe regente ao

bém, como havia feito o cardeal, que as virtudes

Brasil pelo fato de sua mulher se encontrar adoen-

do general-em-chefe já eram conhecidas. Segundo

tada nos dias que antecederam a fuga, Bernardo Lo-

ele, o povo português precisava ter em mente que o

bato seria preso e interrogado pela guarda de Junot.

exército de Napoleão, o Grande, tinha como missão

Mostrou-se, no entanto, fiel aos Bragança durante

proteger e amparar a religião e trazer a felicidade

todo o interrogatório. Sua esposa Maria Rita de

aos povos. Pedia aos portugueses, enfim, que con-

Gouvêa Lobato intercederia por ele, em carta a Ju-

fiassem, com confiança inabalável, neste homem

not, lembrando a promessa do general-em-chefe de

prodigioso, o imperador francês, e que ele derra-

proteger todos os portugueses honrados. O criado

masse sobre todo o povo lusitano a felicidade da

de d. João seria solto após a vinda de Muniz Barreto

paz. Com o amor imperando entre estrangeiros e

para o Brasil, no dia 3 de fevereiro.

nacionais, congraçados em fraterna caridade, a reli-

Em 6 de janeiro, Junot daria um magnífico baile

gião e os sentimentos seriam respeitados, não sendo

de Dia dos Reis no Palácio de Quintella, para o qual

violadas “as clausuras das esposas do Senhor”. Se

foram convidados todos os membros do Governo

assim agissem, acentuava o Bispo, todos os lisboetas

da Regência, a grandeza do reino, o almirante rus-

estariam cumprindo fielmente as recomendações de

so e tribunalistas. Menos, novamente, o intendente

nosso senhor Jesus Cristo, não só pelo respeito que

de Polícia. O barão de Quintella, como de costume,

lhe deviam, mas como a consciência os obrigava.

arcou com todas as despesas, mas mesmo assim só

Por fim, desejava a todos os fiéis da igreja lusitana

estava presente por ter recebido um bilhetinho da

“saúde e paz e a graça de nosso senhor Jesus Cristo,

parte de Junot convidando-o para o festim. Muniz

nosso salvador”.

Barreto remarcou que o cabeçalho dos bilhetinhos

Em 29 de dezembro, Junot pediu aos agricul-

revelava o quanto o general Junot era cioso de seus

tores que continuassem a lavrar a terra, não aban-

títulos, já que se denominava “governador de Pa-

donando suas sementeiras, baixou um decreto

ris, Primeiro Ajudante de corpo de Sua Majestade

ameaçando os barcos pesqueiros que ousassem se

e Imperador e Rei, general em chefe dos exércitos
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francês, espanhol e português”. Em seus decretos e

Em outras palavras, era o domínio absoluto. Es-

proclamações, Junot era bem mais sucinto, nunca se

tava extinto o Conselho de Regência. E o espião dos

colocando como general dos três exércitos. “Essa

Bragança, por sua vez, decidia partir também para o

estima por seus títulos”, comentou o agente de d.

Brasil a fim de para salvar sua pena e a própria pele,

João, “denunciava um entusiasmo semelhante ao de

esperando poder em breve depositar suas memórias

um cavaleiro espanhol, de que quem se conta que se

aos pés reais de seu soberano. Despedia-se, no tex-

blasonava tanto com seus brasões que até nos pali-

to, de Sua Alteza Real, dizendo que em tudo o que

tos mandava pôr suas armas”.

escrevera sobre Lisboa, durante os primeiros meses

E finalmente Domingos Alves Branco Muniz

da invasão francesa, não havia nada de “exagera-

Barreto chega ao que denominou de “data fatídica”.

do ou fabuloso”. Fazia votos que, um dia, Napoleão

Foi no dia 1° e fevereiro, quando a máscara francesa

e seus exércitos “fossem paralisados e a honra do

caiu de vez, revelando todo o despotismo napoleô-

Universo fosse vingada”. Assinou-se como um “mui

nico. Neste dia, Junot afixou nos lugares públicos

humilde e fiel vassalo” do príncipe regente, tendo

de Portugal um edital “no qual havia a violação dos

usado apenas as iniciais de seu nome: DABMB. A

direitos os mais sagrados, o roubo mais rápido até

missão daquele fiel vassalo de d. João ainda não ter-

então feito a um soberano e a sua nação”. Eis o que

minara, mas agora à frente de outra causa. Onze

proclamava o general-em-chefe aos portugueses:

anos depois, ou seja, entre 1821 e 1822, Muniz

“Toda irresolução deve desaparecer. Napoleão, o

Barreto participaria de conspirações maçônicas, no

Grande, tomou a liberdade debaixo de sua confiante

Rio, para separar o Brasil de Portugal e dotar nosso

proteção. O príncipe do Brasil renegou a todos os

país de uma constituição liberal. Participou, assim,

seus direitos. A Casa de Bragança acabou de reinar

de todos os mais importantes acontecimentos polí-

sobre Portugal. O imperador quer que este belo rei-

ticos ocorridos no Brasil e Portugal nas primeiras

no seja controlado por inteiro, por ele e seu gene-

décadas do século XX.

ral, tendo estabelecido um conselho de guerra (...).
As tropas portuguesas deverão formar uma família
com os soldados de Marengo”.

Cecília Costa é jornalista, escritora e editora-assistente
da Revista do Livro.
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Entre o Renascimento e o século XIX a literatura européia criou um punhado de grandes personagens, que descreveram e expressaram muito do
espírito de seu tempo. Poucas, no entanto, participaram, de fato, da missão que também lhes competia: escancarar as portas do mundo moderno à
espera do homem recém-saído da Idade Média e
mostrar-lhe em grandes linhas sua existência futura, marcada por mais complexidades, mais ansiedades, novas e difíceis exigências em termos de moral
e comportamento.
Costuma-se abrir a cronologia dessas figuras de
exceção com aquele cavaleiro esquelético, viajante

115

sem destino estabelecido, mas interessado, decerto,
em retomar as veredas de um tempo que já deixou de
ser seu, e explorar os caminhos de um novo século,
no qual também não chegará a fincar o estandarte.

Johann Wolfgang Von Goethe: ele criou um personagem que
se reproduz pelos séculos.

Publicado a partir de 1606, o Don Quijote de la

moderno, e o fato de ter de marginalizar-se para ser

Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, trazia

ele mesmo. Seria, porém, mediante essa incorpora-

gravada na face a contradição entre a posse de uma

ção à figura de um sujeito ultrapassado em suas vi-

forte individualidade, traço marcante do homem

sões de mundo, que o pequeno fidalgo da Mancha,

R_LIVRO_50.indb 115

2/10/09 5:45:12 PM

Todas as encarnações de Fausto (no bicentenário da publicação do Fausto I, de Goethe) |Mario Pontes|

leitor obsessivo de livros de cavalaria, cozinharia

gada sob um novo peso: os custos dos intermináveis

sua contradição e absorveria as qualidades indis-

conflitos entre católicos e protestantes.

pensáveis à passagem para o novo.
Em seus quatrocentos anos de existência, Quixo-

dois heróis procedentes da Espanha – em especial

te já foi traduzido em centenas de línguas, influenciou

Don Juan, que reunia qualidades para se tornar seu

várias gerações, mas a rigor não engendrou novos

concorrente mais próximo e mais forte –, não bastava

quixotes. O contrário do que aconteceu a outra gran-

ao Dr. Fausto (que, ao contrário de Quixote, esteve

de invenção da literatura espanhola, que se juntou a

muito tempo confinado a formas humildes de divul-

ele dezenove anos depois: Don Juan Tenorio.

gação; com o advento da imprensa e dos folhetos de

Nascido em 1625, da pena barroca e católica do

cordel), manter-se presente no imaginário das cama-

dramaturgo Tirso de Molina, a revelação de Don

das populares. Necessitava de um autor com talento

Juan deu pano para as mangas dos moralistas tradi-

suficiente para lhe proporcionar traços mais distintos,

cionais, ao mesmo tempo em que mobilizava o inte-

personalidade forte e moral em conformidade com os

resse das novas mentalidades por aquele indivíduo

novos tempos e as novas mentalidades.

destrutivo, que escondia os aspectos negativos de
seu caráter sob o manto de uma frágil rebeldia.
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Só assim poderia ele viajar de volta para o lado
de lá dos limites culturais da Europa cristã. Só as-

Ainda assim, a mistura se mostrou atraente e

sim poderia tornar-se mais que mero figurante do

eficaz. Com a projeção de seus traços de sedutor

drama da mudança, ser uma testemunha ativa da

desmedido, embusteiro pertinaz, individualista

reconstrução social, tarefa que se cumpria, com difi-

exacerbado, cuja moral resumia-se à justificação

culdade, entre pavores apocalípticos – descritos em

da voracidade e à garantia do êxito fugaz de seus

A nau dos loucos, de Sebastian Brant (1494) – e o

feitos maléficos, Don Juan não demorou a fixar-se

sadismo das incontáveis legiões de demônios que os

como um símbolo da modernidade em seu alvore-

grupos religiosos em luta haviam espalhado a fim

cer, aquele que encarnava seu lado menos ameno.

de castigar pecadores e herejes, ou seja, quase todos.

Nos dois séculos que se seguiram, Quixote e

Ainda que condicionada em um invólucro nega-

Don Juan causaram forte impressão entre os seletos

tivo, a resposta positiva aos anseios de crescimento

leitores da Europa ocidental. Mas não tinha sido

de Fausto veio finalmente em 1578. Naquele ano

com eles que a série havia de fato começado. No

publicava-se em Frankfurt sobre o Meno (cida-

ponto de partida projetava-se a silhueta de outro

de que veria nascer Goethe em meados do século

personagem, que não vinha de fora, mas emergia

XVIII), um livro anônimo (não mais o habitual fo-

do interior mesmo da transformação em curso nos

lheto de poucas páginas), intitulado, no ainda incer-

países da cristandade.

to alemão da época, Historia von D. Johann Fausten

Seu nome era Fausto. Embora naquele momento

(História do Dr. João Fausto). Fora impresso na ti-

ainda fosse mal conhecida nas regiões meridionais

pografia de Johann Spiess, um comerciante intelec-

e orientais da Europa, fazia muito que essa figura

tualizado, conhecido pelo seu firme luteranismo; e

divertia e perturbava leitores e espectadores da Ale-

possivelmente escrito por ele próprio.

manha e países vizinhos, gente de espinha agora ver-
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longo subtítulo, em cujas linhas o autor, ou o editor,

volta de 1480, em um lugarejo do Würtemberg, e

antecipava o conteúdo básico da obra. Eis o que dizia

desaparecido pela altura de 1540, em Staufen, outra

a folha de rosto da biografia do Fausto frankfurtea-

cidade daquele mesmo estado da Alemanha meri-

no: “Célebre mago e nigromante, que aqui veremos

dional. Data de 1507 o primeiro documento a seu

como se vendeu por escrito ao Diabo por um perí-

respeito. Trata-se de uma carta do erudito mon-

odo pré-estabelecido, quais as estranhas aventuras

ge beneditino Johannes Tritheim ao matemático e

que viveu durante esses anos, que tipos de magia

astrólogo Joannes Wirdung, professor na Univer-

criou e praticou até o momento em que, finalmente,

sidade de Heidelberg e seu adversário. Tritheim

recebeu sua merecida paga, quase tudo extraído de

denuncia o homem “a quem chamam Dr. Fausto”

seus escritos póstumos, reunidos e publicados para

como um “falso médico”, um “nigromante”, um “pa-

servirem de exemplo assustador, advertência terrí-

tife”, um “vagabundo”, e por aí a fora.

vel e sincero conselho sobre a intenção de todos os

A rudeza dos ataques dirigidos àquela “cloaca

ímpios que se entregam ao destempero e à curiosi-

de todos os demônios”, “aquele feiticeiro que tra-

dade condenável.”

ta o Diabo de cunhado” (acabamos de ceder espaço,

Embora o conteúdo daquela historia deixasse

primeiro às diatribes do teólogo luterano Philipp

evidente sua destinação de panfleto, a ser usado

Melanchton e, segundo, a uma afirmação de seu

como instrumento de defesa da causa cristã-lute-

amigo Lutero) iria repetir-se com o personagem do

rana, pela primeira vez um escrito sobre Fausto

Faustbuch. E essa retomada do ataque podia decor-

dispensava a fôrma usada pelos autores medievais.

rer de um sentimento muito humano: a decepção

Enfatizava-se agora seu lado psicológico, o que

resultante do fato de que, graças ao próprio livro

significava dar-lhe a dimensão de um verdadeiro

que um propagandista da nova igreja escrevera a

personagem. Por fim, ele deixava de ser apenas um

fim de destruí-lo, Fausto deixava de ser um simples

fragmento, uma sombra, a silhueta desfocada de um

mágico de feira para tornar-se uma personalidade

mito de segunda classe.

capaz de inquietar seus contemporâneos, afastá-los

Simultaneamente, passou-se a admitir que o

dos caminhos abertos pelos reformadores.

protagonista do Faustbuch não nascera de um so-

Era, agora, um intelectual. Mas não um daque-

pro, mas tivera um antepassado de carne e osso.

les intelectuais repetidores de fórmulas, satisfeitos

Tratava-se, diriam mais tarde os historiadores, de

com o universo fechado dos livros de ciência apro-

uma figura quase contemporânea daquela sua pri-

vados pela censura. Apesar de sua ascendência meio

meira historia; de uma personalidade definida por

nebulosa, o fato era que conseguira subir e vinha

contornos renascentistas; de um intelectual que

juntar-se ao grupo dos que queriam abrir a cortina

havia ocupado cátedras em algumas das melhores

dos mundos, descobrir como funcionavam, de que

universidades alemãs e praticado a medicina antes

se constituíam, e em que medida esse conhecimento

de reorientar sua curiosidade para o campo da al-

poderia beneficiar os humanos. Tamanha ambição

quimia e das artes mágicas.

o condenaria a viver em meio a várias estações de

Segundo os pesquisadores, é bem provável que

fogos cruzados, em especial os das duas ortodoxias,

esse avô real da ficção faustiana tenha nascido por

a velha e a nova, que se defendiam com barragens
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de dogmas e cargas de arcabuzes.
A confusão gerada pela agonia do presente le-

naquele momento submetia-se a um rito ao mesmo

vou parte dos interessados ao esquecimento de que,

tempo de passagem e refundação; que assim tinha

muito antes, já haviam existido outros Faustos de

início uma segunda etapa de sua existência, muito

carne e osso. Procediam do sempre “misterioso”

mais consistente e significativa do que a anterior.

Oriente, tinham freqüentado textos de coloração

Os fiéis e infiéis não deram ouvidos à questão

zoroástrica, haviam induzido cristãos primitivos à

dos antepassados do protagonista do Faustbuch;

prática da magia negra, levando-os assim aos bra-

durante muitos anos, porém, não se cansaram de

ços de Satã.

correr a fim de acompanhá-lo em suas andanças.

Vários desses desgarrados fazem parte da me-

Com aquele afã e aquela febril rapidez dos primei-

mória do cristianismo, e um deles continua a habi-

ros decênios posteriores à invenção de Gutenberg, o

tar entre nós: Cipriano de Antioquia, cujos manu-

livro era traduzido em mais e mais línguas e gerava

ais de feitiçaria podem ser encontrados nas feiras

um número surpreendente de novos Faustos. E isso

e livrarias populares. Outro, o célebre Simão, que,

não era tudo: numa Europa em ebulição, ele podia

conforme se registra nos Atos dos apóstolos, propôs a

não apenas mostrar sua face de intelectual moderno,

Pedro que lhe vendesse um pouco da chama do Es-

buscar um encontro com Helena de Tróia e morrer

pírito Santo, com a qual pretendia operar milagres.

sob o peso da melancolia, mas também evidenciar

E, finalmente, o grande renegado Teófilo, bispo de

sua vocação para o vário, sua recusa a imobilizar-

Adana, evocado em um drama de Rutebeuf, poeta

se na unidimensionalidade. Sob diferentes formas

popular francês do século XIII.

literárias e artísticas, o sábio que concordara em

Mas Fausto foi também personagem das fervorosas Confissões de Santo Agostinho (Livro V, cap.
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que o mito fáustico, incorporado ao seu cotidiano,

aceitar os favores de Mefistófeles passou a mudar
constantemente de rosto, e às vezes de alma.

VIII). Doutor da Igreja nos séculos IV e IV, Agosti-

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, apresentou-se

nho refere-se a Fausto como um teólogo brilhante,

ora como iluminista, ora como personagem de natu-

que procura convencê-lo da correção e conveniên-

reza titânica, hoje como portador da alegria, amanhã

cia das proposições heréticas do maniqueísmo. Para

como imagem da existência ensombreada pela triste-

surpresa do leitor, o bispo mostra-se condescen-

za de ter pactado com o demônio à falta de outro meio

dente com o adversário. Fausto, escreveu ele, “não

para alcançar o conhecimento, o que, aliás, já ocorria

pertencia àquele pequeno rebanho de charlatães

com bastante clareza no Faustbuch. Sem esquecermos

que, em número considerável, tive de suportar...”.

a ocasião em que se expôs ao julgamento do mundo

Atitude contraria à dos líderes da Reforma, que em-

sob uma pele de mulher; e os casos em que pratica-

bora prezassem algumas idéias agostinianas, foram,

mente só passou a ser lembrado pelo nome da cidade

como já vimos, implacáveis com os seguidores do

onde foi lido ou representado: Fausto de Munique,

antigo defensor do maniqueísmo.

Fausto de Varsóvia, e assim por diante.

Mas o público do século XVI não sabia que,

Contribuição notável à construção do persona-

depois de um milênio, assistia ao encerramento da

gem foi a de Marlowe. Filho de um sapateiro, Chris-

primeira parte da história do Dr. Fausto. Ignorava

topher Marlowe (1564-1593) cedo foi reconhecido
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como gênio da dramaturgia inglesa, o maior dos

betanos inspirou- o em mais de um aspecto. Mas

predecessores de Shakespeare. Escreveu sua The

no longo intervalo que separa Marlowe de Goethe,

tragical history of Doctor Faustus por volta de

além dos Faustos populares, houve ainda vários

1592, quatro anos após a publicação do Faustbuch,

Faustos literários e artísticos. E, não tanto pela re-

no mesmo ano em que este foi traduzido para o in-

alização artística, mas pelo teor de suas idéias, um

glês. Espírito inquieto, aventureiro e rebelde, Mar-

deles tornou-se digno de interesse permanente: o

lowe envolveu-se com sociedades secretas e morreu

de Gotthold Ephraim Lessing, escrito entre as dé-

assassinado em uma taberna antes de completar

cadas de 1750 e 1780.

trinta anos.

Para o mais celebrado crítico alemão de litera-

O dramaturgo inglês seguiu de perto algumas

tura e arte do século XVIII, era justo que o perso-

linhas gerais do Faustbuch, sua fonte única de

nagem, cujos retratos até então haviam destacado

inspiração, mas enfatizou e questionou a condi-

seus traços de rebeldia e ambição de poder, fosse

ção intelectual alcançada por Fausto. Em seu tex-

visto, em primeiro lugar, como um herói do conhe-

to, a conquista do conhecimento volta-se contra

cimento; e também como uma alta criação de Deus,

o personagem – de que vale o saber acumulado?

que por isso mesmo, pensava o autor, não poderia

que tem o mundo acadêmico para oferecer-me?

destiná-la à eternidade do inferno.

de que adianta ser médico, se não posso ressus-

Mas Lessing povoou a peça com um grande nú-

citar os clientes mortos? – e abre caminho para

mero de figuras alheias ao folclore; desse modo, si-

a negociação com o Demônio. Para o pessimista

tuou seu Fausto em um patamar inacessível à gente

Marlowe o Inferno está ao nosso lado. Como resis-

simples, habituada a encontrá-lo em pantomimas e

tir a essa força universal?

a divisá-lo como um feiticeiro, símbolo da discórdia

Força, aliás, é uma palavra-chave na peça. No

religiosa. O grande público, aliás, não teve oportu-

Fausto marloweano ela servia, de maneira particu-

nidade de vê-lo na nova roupagem que lhe era pro-

lar, a uma inequívoca analise das ambições. Acima

posta: Lessing deixou sua obra inacabada.

de todas, a do poder (Marlowe nutria mais admi-

Se pudéssemos ler ou reler todas as versões do

ração por Maquiavel do que por Galileu), que per-

Fausto mencionadas ou aludidas nos parágrafos an-

meia as ações, os diálogos e as reflexões contidas

teriores, veríamos que, século e meio após o Faust-

dos monólogos. O Fausto inglês deseja Helena de

buch, o herói, embora se revelasse altamente fecundo

Tróia, mas o poder, não o amor, seria o instrumento

e gozasse do benefício de pelo menos uma obra-pri-

usado para conquistá-la. E ao contrário do protago-

ma teatral, ainda estava à espera do tratamento que

nista da Historia, ele não vai a Roma para admirar

faria dele, para a atualidade e a posteridade, um dos

o passado ou adquirir conhecimentos, e sim para,

mitos maiores da literatura ocidental.

em juvenil exercício de poder, humilhar o papa e
debochar de seus cardeais.

A possibilidade desse salto começou a formar-se
quando um garoto de Frankfurt viu um grupo de

Goethe admirava o vigor da dramaturgia de

titereteiros representando Fausto no meio da rua.

Marlowe; e embora imprimisse rumo diferente às

Filho de pais abastados, de classe elevada, o menino

suas próprias idéias, o primeiro dos Faustos elisa-

chamava-se Johann Wolfgang von Goethe (1749-
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1832). E, conforme escreveu e declarou tantas ve-

ao indivíduo era no sentido de que se esforçasse

zes ao longo da existência, sua mente interrogativa

para ser “fiel a si mesmo”; mas já na segunda meta-

e criadora jamais lhe permitiu afastar-se da figura

de do verso exigia dele que fosse “fiel aos outros”...

que ocupava o centro daquela comédia dramática,

Nada surpreendente que sua vida fosse marcada por

encenada com bonecos de confecção artesanal e vo-

muitas e seguidas mudanças. E que, após encontrar-

zes de atores sem instrução.

se com ele, Fausto nunca mais fosse o mesmo pela

Na história da literatura, aquele foi um dos mais
felizes encontros entre personagem e autor. Fausto

Quando finalmente pôde olhar para Fausto com

estivera longamente à espera de quem explorasse o

olhos adultos, Goethe não se contentou em fazer

máximo de suas potencialidades; Goethe descobriu

alterações superficiais no seu caráter e correções

nele o mito dúctil e maleável, pronto para ser alte-

de poucos graus no seu destino, à semelhança

rado conforme o andamento dos séculos.

do que tantas vezes já havia acontecido com o

Isso não poderia ser feito por um escritor a

personagem. Não se satisfaria, por exemplo, em

quem faltassem qualidades semelhantes. Goethe

edulcorar-lhe a alma um pouquinho, como forma

possui-as de sobra. Como disse Thomas Mann em

de abrir uma passagem para a sua salvação. Esta

um de seus estudos, o grande segredo de Goethe

deveria ser conquistada mediante um rosário de en-

como criador estava justamente na dualidade “do

ganos e sofrimentos.

entusiasmo e da ironia”.
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Assim, em seu longo trabalho de reconstrução

Todo olhos, como ele próprio se descrevia do

do mito, não vacilou em mudar componentes im-

ângulo de sua incontrolável curiosidade, Goethe

portantes da personalidade delineada no Faustbuch.

orientava a existência por um pequeno conjunto

Do mesmo modo que alterou aspectos da natureza

de idéias que pôde, afinal, ser chamado de filosofia

de Mefistófeles, com o objetivo de torná-lo parte de

da natureza. Uma filosofia que dava as costas aos

um conjunto dialético, no qual um dos lados talvez

sistemas e privilegiava a ação do indivíduo. Um in-

fosse ele próprio. Mas não o fez, ratifique-se, para

dividualismo, portanto, mas sem parentesco com o

atender a alguma exigência literária passageira e

utilitarismo aritmético de Jeremy Bentham, ou com

menor, e sim como meio de levar à plenitude o de-

a ação para a felicidade medida de J.S. Mill.

senvolvimento do herói.

No seu caso, a ação chegou a abranger, além da

Goethe pôs-se a trabalhar efetivamente na his-

literatura e da política não partidária (durante de-

tória de Fausto a partir de 1770. Tinha pouco mais

cênios ele foi ministro chefe do Conselho de Estado

de vinte anos, e poderia ter desviado sua ação cria-

do Ducado de Weimar), diversas áreas do conheci-

dora para algum dos outros mitos pelos quais havia

mento: da física da luz aos segredos da botânica e

se interessado, entre eles Prometeu, Ahasverus e

os vagarosos movimentos terrestres captados pela

Júlio César. Escolheu Fausto porque, como já vi-

geologia.

mos, conhecia sua lenda desde a infância e porque

Nada a admirar que de um empenho tão múltiplo resultasse uma tão contraditória personalidade.
Como Shakespeare, um dos seus conselhos morais
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manhã e ao entardecer.

desde muito ele passara a fazer parte do folclore
germânico.
Nasceu dessa escolha sua primeira versão tea-
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tral da história, concluída por volta de 1775. Como

O Fausto I tem início com dois prólogos. O pri-

já se disse, além do Faustbuch, a peça de Marlowe o

meiro se passa no palco. Expressando preocupações

ajudou em certas escolhas. Mas o espírito, a energia

estéticas do poeta, o diretor faz considerações so-

que dinamizava a obra, correspondia às idéias cen-

bre a natureza do teatro. O segundo é representado

trais do chamado Sturm und Drang (Tempestade e

no Céu, e com ele Goethe incorpora à tradição do

Impulso), movimento pré-romântico em boa parte

Fausto um pouco de sua própria cesta metafísica, na

nascido das teorias de Johann Gottfried Herder, que

qual se misturam componentes de vários esoteris-

resultaram na valorização da poesia popular, espe-

mos e diferentes veios místicos.

cialmente na sua condição de produtora de mitos.

Em uma retomada do Livro de Jó, Goethe põe

A assimilação daquelas teorias tinham servido

frente a frente Deus e Mefistófeles, para que expo-

para afastar o jovem poeta do racionalismo ilumi-

nham suas expectativas acerca das possíveis reações

nista, livrá-lo das influências estéticas francesas e

de Fausto às atraentes promessas do representante

fazê-lo voltar-se para as tradições e o repertório

de Satã. Deus – ou o Altíssimo, como é referido no

de lendas de sua própria cultura. Goethe, porém,

decorrer da cena – encerra o encontro com uma

logo chegou à conclusão de que apesar de ter con-

proposta a Mefistófeles: terá liberdade para asse-

tribuído para dar uma nova dimensão ao problema

diar Fausto, tentá-lo à vontade, só não poderá matá-

do anseio de expansão do conhecimento – típico da

lo. O Altíssimo manifesta, então, a certeza de que,

época – e alargado o drama com a tragédia particu-

no final, seu servo voltará a obedecer-lhe, e assim

lar de Margarida, castigada por um crime de natu-

Mefistófeles perderá a partida.

reza complicada, o resultado geral daquela primeira

Fausto pactua com Mefistófeles, que durante de-

incursão pelo mundo fáustico não correspondia à

zenas de anos satisfaz seus desejos e fantasias. O de-

extensão de suas ambições literárias. Por isso não o

mônio tenta varrer da mente do sábio aquele desen-

publicou nem o divulgou em seu círculo de amiza-

canto manifestado na primeira cena pós-prólogos, o

des. O Urfaust (no Brasil: Fausto Zero) permaneceu

estado de espírito que o havia empurrado para tão

inédito até 1887, quando um pesquisador descobriu

duvidosa transação. Na maior parte do drama, tudo

o manuscrito e finalmente o entregou aos leitores.

leva a crer que Mefistófeles sairá vencedor. Mas na

No início do novo século, Goethe retomou a história esboçada no Urfaust. O vendaval político que

última hora, em resposta à intermediação de Margarida, o Altíssimo salva sua alma.

varria a Europa, as mudanças econômico-sociais

Concluído nos últimos meses da vida de Goethe,

impostas pelas armas da modernidade, aguçavam

o Fausto II foi publicado em 1833, um ano depois de

sua percepção para os problemas que tinham vin-

sua morte. É uma obra gigantesca, uma peça em

do incrustar-se na lenda. Daí porque Fausto: uma

cinco atos, composta por mais de 11.800 versos, e

tragédia, publicado em 1808 e desde então referido

assim praticamente impossível de ser representada.

como Fausto I, pôde, mais tarde, ser reconhecido

Os atos da peça desdobram-se em mais de vinte

como uma construção poética inteiramente nova

cenas, às vezes sem relação evidente com aquilo que

em relação ao seu Fausto do século anterior, ainda

poderia ser a espinha dorsal do conjunto. Grande

inédito naquela ocasião.

número dos personagens de Fausto II procede da
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mitologia antiga (como em outras versões da len-

espírito do capitalismo apropriaram-se autores com

da faustiana, Helena de Tróia ocupa aqui um lugar

diferentes visões de mundo, tanto em seu tempo

destacado). E não se sabe ao certo se Goethe mobi-

como no decorrer do século XX .

lizou-os principalmente em resposta à sua valoriza-

A publicação da monumental segunda parte da

ção da cultura clássica, ou se em algum momento

tragédia de Goethe foi saudada com entusiasmo pe-

usou o recurso também como um contrapeso à pre-

los leitores e críticos, unânimes em apontá-la como

sença crescente do contemporâneo naquela encar-

“a apoteose de Fausto”. Quase duzentos anos de-

nação do mito.

pois, essa expressão de deslumbramento diante da

De fato, na maior parte do tempo a ação acom-

grande obra continua a ser aceita como ponto pací-

panha uma seqüência de episódios, quase sempre

fico pela maioria dos que observam a trajetória do

desenrolados em ambientes suntuosos, contempo-

personagem, antes e depois do poeta alemão.

râneos ou reconstituídos a partir de modelos re-

Mas não seria justo que também mencionásse-

motos. Mas, ao aproximar-se do desfecho, a peça fi-

mos o evento como “a apoteose de Goethe”? Po-

nalmente acolhe humildes representantes do outro

deria aquele Fausto, tão rico em complexidades e

lado da cerca.

contradições, ser criado por um autor que não fosse

Eles aparecem no início do Ato V, quando Faus-

capaz de construir uma obra tão numerosa, variada

to torna-se proprietário de uma vasta extensão de

e sólida? Que não tivesse vivido tantas e tão dife-

terras, como prêmio por sua participação em uma

rentes experiências, das artes plásticas às ciências

guerra do Imperador. As terras situam-se em uma

e à administração? Que não houvesse mostrado in-

extensa planície diante do mar, e ele faz planos para

teireza pessoal para manter, durante toda uma lon-

drená-las e colonizá-las. Mas para isso considera

ga existência, aquela aliança entre o pensamento e

“necessário” expulsar um pobre casal de velhos que

a ação, raiz de sua visão de mundo e seu modo de

mora lá desde a juventude. A tarefa, confiada a Me-

pensar?

fistófeles e sua tropa de demônios, é cumprida com
alegre brutalidade. Os velhos são massacrados.
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É certo que, neste caso, muitos têm lido a palavra “apoteose” como sinônimo de feito impossível de

Lida pelo subtexto, logo veremos que a cena de-

ser repetido. Mas quem poderá garantir que nunca

corre em uma espécie de transição simbólica da Ida-

mais haverá outro Fausto com a estatura daquele

de Média para o mundo moderno, no qual, em meio

que se apresentou como um intelectual insatisfeito

a contradições, o capitalismo avança e se fortalece.

em 1808 e voltou em 1832, com os olhos brilhando

Fausto é agora um empreendedor; Mefistófeles, seu

de ambição e o corpo envolvido pelas vestes doura-

cão de guarda e ataque.

das do poder?

Mais do que todo o restante do Fausto II, a

Talvez seja mais útil lembrar que em nenhum

passagem referida nos deixa perceber com quanto

momento, depois daquele “auge”, a lenda faustia-

interesse Goethe observava a mudança econômico-

na deixou de inspirar poetas e artistas de latitudes

social em contínua aceleração, e o que ela poderia

cada vez mais afastadas de Weimar. E que, embora

representar para as camadas inferiores da socieda-

Goethe se mantenha solitário em sua grandeza, al-

de. Desta e outras metáforas goetheanas sobre o

guns Faustos pós-goetheanos devem ser louvados
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por terem saído à procura da originalidade.
Na primeira vaga de sucessores do Fausto “clás-

conhecidos: Paul Valéry, Fernando Pessoa, Lawrence Durrell e Thomas Mann.

sico” de Goethe vieram os românticos. Começando

No incompleto Mon Faust de Valéry, escrito

ainda pelos alemães. À frente deles, Nikolaus Lenau,

durante a ocupação da França pelos nazistas e no

que se apresentou com um longo poema, no qual o

período final de sua vida, deparamo-nos com um

mito volta ao papel de narrador. Depois entraram

Fausto amargo e desesperado, que troca idéias – em

em cena ingleses, franceses e até latino-americanos,

particular sobre a ausência de Deus – com um Me-

como é o caso do argentino Estanislao del Campo,

fistófeles menos inteligente do que reza a tradição.

que em 1866 publicou um Fausto gauchesco, cujo

É uma obra pessimista, na qual os personagens

herói desfaz o imbróglio do pacto a golpes de sabre,

se mostram preocupados com a morte do indivíduo.

com a ajuda do sempre valoroso arcanjo São Mi-

Mas não se dispõem a investigar a sério o que a

guel.

modernidade tem a dizer sobre isso. Afinal, foi ela

Além dos poemas e peças teatrais, durante boa

quem elevou aos altares a técnica que aviltaria a in-

parte do século XIX Fausto esteve presente na pau-

dividualidade e ameaçaria devorá-la. O fato é que a

ta de grandes compositores: de Robert Schumann

humanidade já não se compõe de indivíduos, afirma

a Franz Liszt, de Berlioz a Gounod. Diante das ca-

o Fausto de Valéry. Os homens não têm mais senti-

tástrofes do século XX, em particular as duas guer-

mentos. Há somente um conselho que todos estão

ras mundiais e o apocalipse nuclear que encerrou

dispostos a acatar: “Ama-te! Ama os teus desejos!”.

a segunda, muitos escritores e artistas sentiram-se

Também Fernando Pessoa andou dezenas de

motivados a reabrir a discussão sobre o problema

anos (c.1908, c.1933) às voltas com um muito so-

do mal, e por isso alguns trouxeram Fausto de volta

nhado Fausto. Os poemas constantes dessa Tragédia

aos prelos e aos palcos, enquanto outros o estrea-

subjetiva, como ele mesmo intitulou a obra nunca

vam no mundo do cinema, esta arte moderna por

terminada, comporiam uma peça em cinco atos, se-

excelência.

parados por entreatos líricos. Um pouco à maneira

Afinal, talvez não fosse de todo absurdo esperar

do que ocorre na peça de Goethe, o Fausto do po-

que o reexame das imagens míticas do personagem,

eta português constrói-se – ou tenta construir-se

a análise de suas insatisfações, anseios, sonhos de

– saltando livremente de um tema para outro, con-

poder, relação e familiaridade com as forças do in-

tradizendo-se, impossibilitando a criação de uma

ferno ajudassem o homem contemporâneo a enten-

unidade. O destino da criatura imperfeita de Pessoa

der os delírios da riqueza, da tecnologia e da força.

é juntar-se à de Valéry, alinhar-se aos Faustos que

De fato, perguntas sobre esses traços ambíguos,

surgiram marcados pela crise do século XX, encon-

ou mesmo duvidosos, sempre presentes no caráter

traram palavras para constatá-la ou até denunciá-

do personagem, foram formuladas, de diferentes

la, mas não puderam entrever sua solução.

modos, nos textos de Faustos recentes – e é bom

Como vimos, os dois Faustos anteriores ca-

acrescentar: poucas vezes respondidas. Para nos

racterizam-se pelo sombrio e o sério de suas fei-

atermos a culturas familiares ou próximas, mencio-

ções, Já An Irish Faust (Um Fausto irlandês, 1963),

naremos somente quatro autores que nos são bem

de Lawrence Durrell, distancia-se deles pelo fato
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de associar ao drama uma poção bem dosada de

1949, o Diário do Doktor Faustus, livro pelo qual sa-

humor.

bemos como escreveu o romance, dia após dia; quais

Inglês nascido na Irlanda, Durrell celebrizou-se

as idéias que o inspiraram; por quem foi influen-

com o Quarteto de Alexandria, romance tão rico de

ciado; e que sugestões e ajudas recebeu de outros

misticismos e esoterismos quanto o mais místico e

escritores e artistas.

esotérico dos Faustos.
Ambientado em uma ainda nebulosa Renascen-

intenções. Mas talvez se possa dizer que em primeiro

ça, o Fausto de Lawrence Durrell não é mais aquele

lugar o romance é um ajuste de contas com o agres-

indivíduo angustiado e por isso disposto a pactu-

sivo nacionalismo alemão do século XIX e inícios

ar com o diabo em troca de vantagens materiais e

do século XX, tendência que fatalmente desaguaria

intelectuais; é um ex-alquimista, um ex-feiticeiro

em algo como o nazismo. Mas é ainda um exame do

que tenta desvencilhar-se do poder da magia negra,

vazio cultural pós-Nietzsche, uma das sementes dos

cuja única serventia, conforme acaba de descobrir,

excessos de um certo irracionalismo que se torna-

tem sido ajudar na prática do mal contra os outros.

ria característico de algumas vanguardas artísticas

Trata-se, como evidencia este brevíssimo resumo,

e, segundo o romancista, também contribuiria para

de uma versão original da lenda, embora não muito

o advento da barbárie hitlerista.

consistente.

truído romance de Mann, Fausto apresenta-se na

Thomas Mann (1875-1955) – assegurar, na metade

pele de um compositor – Adrian Leverkühn –, cujo

do século XX, o nível de obra-prima à renovação

objetivo é a mudança radical da música moderna.

periódica do mito. Prêmio Nobel de Literatura com

Para tornar-se o gênio que deseja ser, Leverkühn

A montanha mágica, romance sobre as armadilhas

pactua com o diabo, contrai sífilis por vontade pró-

no caminho da Europa às vésperas da I Guerra

pria, e quando a doença começa a destruir suas

Mundial, Mann também não esperou o fim da ado-

meninges, ele acredita ter sido premiado com uma

lescência para começar a interessar-se por Fausto.

espécie de febre criativa. Temos aí, certamente, a

admiração por Goethe, que considerava, ao mesmo
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No extenso e extraordinariamente bem cons-

Assim, caberia mesmo a outro escritor alemão –

Além do fascínio pelo mito, Mann tinha grande
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O Fausto de Mann é uma obra guiada por várias

metáfora de um irracionalismo que, ao alcançar o
nível do grotesco, destrói a cultura alemã.

tempo, um gênio da literatura e, nesse âmbito, o

Denunciada por Mann, a onda de germanização

maior “representante da era burguesa”. Homena-

do Fausto foi um dos produtos da unificação e cria-

geou-o particularmente com o romance Charlotte

ção do império alemão. Para mais de uma geração

em Weimar e três ensaios escritos na década de

de ultranacionalistas, Fausto deixou de ser perso-

1930. Mas seu próprio Fausto teria de esperar a II

nagem universal, para tornar um herói nacional,

Guerra Mundial para sair da casca.

objeto de teorizações pré-nazistas.

Fugitivo da Alemanha nazista, exilado nos

Oswald Splenger não pertencia ao grupo que

EUA, Mann considerou a criação de Doktor Faustus

almejou vestir Fausto com a farda da SS. Era só

(publicado em 1947) um dos fatos mais significati-

um discípulo do Nietzsche maduro, para quem

vos de sua vida; por isso decidiu dar a público, em

Fausto deixara de pertencer à tragédia. Splengler
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criou uma nova teoria da história, que rompia com

ciou questões tratadas em sua obra a conceitos en-

o modelo hegeliano, e pôs dentro dela um Fausto

contrados nos livros de Goethe. Entre ele, o de “afi-

voluntarista, parente próximo do Super-Homem. E

nidades eletivas” e aqueles relacionados à moderna

na mais importante de suas obras, A decadência do

procura do daimon e sua evolução para o pacto com

Ocidente (1918) introduziu o conceito de homem

o Diabo.

fáustico, que seria o próprio europeu, ocidental, desejoso de poder.

Depois dos milhões de palavras escritas sobre
Fausto, desde seu “apogeu” goetheano, pensadores

Mas nem toda a influência de Goethe e seu

se perguntam hoje se seus valores simbólicos po-

personagem sobre o pensamento alemão do século

derão resistir à pressão da nossa “caixa de ferro”

XX foi manipulada por ideologias nacionalistas e

(imagem de Weber para o mundo burocrático), se

radicais. Pelo menos dois notáveis pensadores das

o personagem sobreviverá à solidão de uma socie-

décadas iniciais do século encontraram nas idéias

dade sem o Outro, se Goethe continuará a ser reco-

do criador do primeiro Fausto verdadeiramente

nhecido como gigante da literatura.

moderno, inspiração e incentivo em seus esforços

São perguntas para as quais não há respostas.

para ver com mais clareza a situação do indivíduo

Ou cujos esboços de respostas dependerão do que

perante as instituições da sociedade contemporânea.

os homens tiverem para dizer, hoje como amanhã,

Filósofo e sociólogo, um dos criadores da “so-

sobre aquelas questões pelas quais Goethe tanto se

ciologia da ação” e pai de uma bem maleável idéia de

interessou: a força dos desejos, a vertigem do poder,

“modelo”, Georg Simmell (1858-1918), autor de O

o mal...

indivíduo e a liberdade, afirmou ter descoberto um

Se os homens agirem de modo positivo em rela-

instrumento de trabalho nas dualidades de Goethe

ção a esses problemas, não é impossível que amanhã

e sua tentativa de restabelecer a unidade mediante

o mito do Fausto ainda possa comportar-se como

um compromisso de natureza artística.

mito. Que ainda esteja criando significados e meios

Como ele sociólogo e filósofo, Max Weber

de usá-los como inspiração.

(1864-1920), bem conhecido pelo estudo sobre A
ética protestante e o espírito do capitalismo, asso-

Mario Pontes é jornalista e escritor.
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O bom selvagem e o boçal,
segundo Antônio Vieira
Alcir Pécora

A leitura de Le Huguenot et le Sauvage, de Frank
Lestringant, além da importância que tem em termos teóricos e de crítica da história, interessou-me
pelo que poderia servir como “dado de comparação”
relativamente às imagens do índio na obra do jesuíta Antônio Vieira (1608-97). Em particular, chamaram-me a atenção as observações de Lestringant
sobre a coexistência impressionante de imagens
edênicas e infernais nas gravuras de Théodore de
Bry e na Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil,
de Jean de Léry, a qual, de resto, é recorrente nos
primeiros testemunhos calvinistas sobre os índios
americanos. Junto a esta justaposição de opostos

127

irreconciliáveis, evidenciava-se também a distinção
radical – e igualmente irreconciliável – entre cristãos e índios, tal como pressuposta por esses testemunhos.
Da dupla observação o autor extraía algumas
decorrências importantes sobre os elementos constitutivos da figura do “bom selvagem” que, tanto
o texto de Léry, quanto as gravuras de De Bry,
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Padre Vieira: em 2008 se comemoraram os quatrocentos anos
de seu nascimento.
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ajudaram a fixar historicamente. A primeira decor-

ria, senão fúnebre, melancólica – e ainda macabra,

rência é que, a despeito dos esforços de conversão

quando deixa entrever os flagelos da leyenda negra.

do índio americano pelos calvinistas dos primeiros

Ele é sinal de uma época paradisíaca que se reco-

tempos de contato, assentados sobre as estratégias

nhece perdida exatamente pelo elo maldito que so-

da conversação e da exemplaridade, acabava fican-

brevive. A construção da figura do bom selvagem,

do evidente a impossibilidade mesma da conversão

portanto, está estreitamente associada a um “pessi-

diante deste estado de diferença radical. Daí que

misme eschatologique”, assentado, no caso, sobre uma

Lestringant vá falar em uma “conversion avortée” ou

visão decadente da história humana proporcionada

“manquée”, e mesmo de um “simulacre de conversion”.

pelo rigorismo calvinista de Léry, que adotou bem

A segunda decorrência relevante é que o selvagem,

posteriormente à sua estada no Brasil.

“bom” embora, estava compreendido na condição

Estas finas considerações de Lestringant sobre

de precito. Quer dizer, segundo uma interpretação

os componentes complexos entranhados na figura

rigorista do dogma da predestinação levada a cabo

de tão larga fortuna do bom selvagem, levaram-me

por Calvino e adotada por Léry e De Bry, o selva-

a confrontá-las com a representação dos índios en-

gem americano estava definitivamente excluído da

tre os católicos e, especialmente, entre os jesuítas

Salvação. O próprio fracasso da conversão era uma

portugueses, nos séculos XVI e XVII. Neste traba-

evidência disto.

lho, porém, vou concentrar-me nos topoi retomados

Ao expor estes traços condicionantes e inalienáveis da imagem do bom selvagem, Lestringant
mostra que eles não nascem de uma visão realmente positiva do índio americano, mas de uma espécie
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pela oratória de padre Antônio Vieira.

Inclusão no Corpo da Igreja
e Estado

de “nostalgie des origines”, de “nostalgie primitiviste”

O primeiro dado a reconhecer é o seguinte:

suscitada por ele. Tal nostalgia sobretudo lamen-

os jesuítas portugueses genericamente partilham

ta a morte de uma inocência que alguma vez teria

o temário e as posições dos tratadistas espanhóis

havido, como se demonstrava agora pelo testemu-

da Segunda Escolástica que discutiram os títulos

nho eloqüente do selvagem que, inesperadamente,

de justificação da Conquista, ao longo dos séculos

o homem do século XVI descobre ainda vivo. O

XVI e XVII. Isto inclui, antes de tudo, o acatamen-

selvagem americano é “bom”, neste sentido preciso,

to da obrigação evangélica de “pregar a toda criatu-

apenas enquanto memória de um “bem” já longín-

ra” (Marcos 16, 15), que se contrapõe diretamente

quo, isto é, enquanto signo vivente, factual, de uma

à recusa de estender a fé ao índio sob a alegação

perda definitiva e irreparável, mas jamais enquanto

de sua pouca inteligência e capacidade espiritual,

alteridade autônoma cuja virtude residisse no pre-

argumento levantado à época por alguns bispos e

sente ou acenasse para uma recompensa espiritual

humanistas de Castela. Exemplificam esta última

no futuro.

posição os casos conhecidos de Quevedo e de Juan

Para os calvinistas contemporâneos da revela-

Ginés de Sepúlveda, cujos argumentos aplicavam

ção da existência do índio americano, este signifi-

ao índio a categoria aristotélica de “servo por na-

ca, antes de qualquer outra coisa, memento: memó-

tureza”, que supõe um homem em que predomina a
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força física sobre o engenho deficiente, e que, além

to renascido na fé através da conversão. Esta, por

disso, é incapaz de governar-se. Já para os Escolás-

sua vez, é assinalada, sobretudo, pela recepção da

ticos, basicamente dominicanos e jesuítas, o esforço

doutrina e dos sacramentos – processos “mágicos” a

da conversão deveria ser interpretado como gesto

que se recusavam os calvinistas. Desse modo, cato-

cristão inalienável do contato com os novos povos,

licamente, o indígena passa a fazer parte, ao mesmo

independentemente de seu grau de polícia, civiliza-

tempo e título, do corpo místico do Estado nacional

ção ou racionalidade. O indígena está incluído na

e da Igreja universal.

lei natural que postula uma analogia proporcional

A condução do gentio ao corpo místico da Igre-

entre o homem e Deus, entre o efeito e a causa que

ja, no sentido proposto pela Segunda Escolástica,

o produz, a qual também identifica o fim próprio a

representa a mais alta finalidade das Descobertas.

que se dirige. Isto implica admitir que o índio está

Compreender a perspectiva em que se deu a conver-

apto a pertencer ao grêmio da Igreja, submeter-se

são católica no Novo Mundo equivale a reconhecer

ao Império de Cristo e – eis aí, diferentemente do

que a conversão é necessária, não apenas possível,

bom selvagem –, ganhar a Bem-Aventurança.

e que o gentio está apto para receber a revelação

Para que isto fique claro é preciso entender tam-

divina e a Bem-Aventurança, a qual apenas lhe é

bém que a “pertença” à Igreja se define, catolica-

vedada pela circunstância da ignorância de Deus e

mente, no interior de uma tripla condição, a saber:

do seu estado atual de separação do corpo da Igre-

(a) deve ser entendida exclusivamente dentro da

ja. Por outro lado, a salvação que está ao alcance

relação hierárquica que ordena o grêmio dos fiéis;

do índio existe exclusivamente em virtude de sua

(b) há um conjunto de direitos adquiridos por meio

integração ao corpo místico de Cristo, franqueada,

dela que os colonizadores e súditos de um Estado

exemplarmente, pelas práticas do sacerdote. Fora

cristão devem reconhecer; (c) existe um direito na-

da Igreja, não há salvação para o gentio: “Porque

tural missionário a ser reconhecido pelos índios, o

ninguém pode subir ao céu, senão incorporando-se

qual é derivado diretamente do mandado divino de

com Cristo, como todos nos incorporamos com ele,

“pregação a toda criatura”, onde se estabelece que

e nos fazemos membros do mesmo Cristo por meio

nenhum povo age legitimamente ao estorvar a pre-

da Fé e do Batismo(...).”

gação cristã entre sua gente, sob pena de dar jus-

Todo o programa católico para o gentio indígena

ta causa à guerra que lhe mova o conquistador. Ou

se monta com base na sua integração à comunidade

seja, assim como os índios não podem ser tomados

sobrenatural e jurídica da Igreja. Isto o distingue pro-

como seres excluídos do direito natural e das gen-

fundamente do modelo medieval adotado anterior-

tes, tampouco podem, pela sua própria inclusão po-

mente no confronto com o gentio maometano, quando

tencial, impedir a ação missionária, causa última a

a questão era vencê-lo ou destruí-lo enquanto ameaça

providenciar a vinda dos cristãos ao Mundo Novo.

ao corpo universal – o “orbe cristão” – onde não tinha

Ao rei cristão, por sua vez, na perspectiva dos

lugar, em vez de, como agora, “compeli-lo a entrar”

neo-escolásticos, cabe integrar o indígena ao corpo

neste corpo, o qual, apenas assim, com a conversão,

político enquanto súdito naturalmente livre, e ainda

passa a adquirir verdadeira universalidade.

uma segunda vez enquanto liberto, isto é, enquan-
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Entretanto, estas posições dos tratadistas da Se-
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gunda Escolástica raramente dão lugar a imagens

em 1493 e 94; e, em termos de tradição portugue-

idealizadas do índio, que ainda menos ocorrem en-

sa, no “juramento” de Afonso Henriques prestado

tre os jesuítas portugueses. A possibilidade real de

a Cristo em pessoa. Refiro-me evidentemente ao

que tome a via salvífica tão logo ocupe o seu lugar

célebre “milagre de Ourique” de que se ocupa a mi-

na hierarquia do corpo místico e institucional da

tologia popular e a historiografia portuguesa desde

Igreja e do Estado não lhe fornece a contrapartida

a Idade Média: pouco antes de entrar em batalha

das cores amáveis que pintaram o bom selvagem. O

contra os mouros, em situação de inferioridade nu-

índio do jesuíta permanece “boçal”, “bárbaro”, “vil”,

mérica, Afonso Henriques, primeiro rei português,

“preguiça” e, enfim, “negro”, termo que, tornando-o

recebe a visita de Cristo, que então lhe revela seu

indistinto do africano, evidencia a suposição de suas

plano de “estabelecer nele e em sua descendência” o

carências idênticas. Em geral, portanto, as teses que

futuro de sua nação, o que Vieira vai interpretar em

asseguram a humanidade e inteligência do índio são

consonância com sua hermenêutica do “V Império”.

adotadas pelos jesuítas portugueses não como argu-

Portugal não se pode afastar dessa direção providen-

mento de sua “bondade”, mas como reforço do papel

cial, sob pena de perder a segurança do fundamento

mediador da Igreja, segundo o modelo missionário

místico que lhe deu origem e sustentação. Assim

da Companhia, cuja ação se entendia fundamental

Vieira vai dizer, por exemplo, que “(...) o Reino de

para a reorganização da monarquia católica univer-

Portugal, enquanto reino e enquanto monarquia,

sal e a sustentação do frágil império português da

está obrigado, não só de caridade, mas de justiça,

Restauração.

a procurar efetivamente a conversão e salvação dos

Visto a partir de dentro do corpo místico a que
passa a pertencer, o gentio ocupa um lugar hierar-

Gentios, à qual muitos deles por sua incapacidade e
ignorância invencível não estão obrigados”.

quicamente definido, pelo qual responde juridicamente, politicamente e moralmente. Acima de tudo,
tem obrigações com a religião que o acolhe na fé
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verdadeira e que lhe concede – ainda que, por vezes,

É no interior deste quadro que se deve tentar

em troca do cativeiro temporal – a liberdade de não

entender porque, entre os jesuítas portugueses, o

pecar, fato que, em si mesmo, já se traduz como uma

topos da “boçalidade” do selvagem teve uma ocor-

eleição salvífica.

rência muito mais importante que a do bom selva-

Por outro lado, o não cumprimento da obriga-

gem, e isto, como se viu, sem aquele fosse levantado

ção de facultar ao índio o ingresso na Igreja, não é

como argumento a favor da condição naturalmente

apenas causa da condenação dos padres ou dos co-

servil do índio ou de sua exclusão do gênero huma-

loniais, sobretudo os donos de escravos, a incorrer

no e do corpo da Igreja. Admitidas, sem equívoco,

neste desmazelo, mas também da ruína da monar-

tanto a sua humanidade, quanto à obrigação dos

quia. Como corpo político e místico, ao qual foi dada

portugueses de ensiná-lo, o “índio boçal” é figura

a missão particular de propagação da fé no Novo

que se constrói a par e passo com uma argumenta-

Mundo – formulada juridicamente nas prerrogati-

ção que, de um lado, condena a política dos coloniais

vas papais de Nicolau V, em 1454; de Alexandre VI,

que não cuida da catequese indígena, e, de outro, faz
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a apologia da indústria e graça da Companhia de

e missionários portugueses – Nóbrega, Soares de

Jesus na “empresa dificultosíssima” de ensinar ao

Sousa e Gândavo, por exemplo –, retomado em vá-

índio. O breve exame de três aspectos aí embutidos

rios sermões e cartas de Vieira, remete tanto à idéia

permitirá precisar a questão.

de que se trata de línguas desconhecidas como à de
que são desordenadas e sem articulação, pela ausência das luzes da Razão e da Graça. O que é dito a

Escuridade da língua
Um primeiro modo de desempenho da argumentação que visa a elevar, pelo grau igualmente

respeito das trevas da língua é semelhante ao que se
diz do estado da alma dos índios, a que ainda falta o
saber da doutrina e a fé de Deus.

elevado do obstáculo, o esforço da Companhia no

Converter o indígena através da prédica, do ponto

cumprimento de sua missão total – histórica e pro-

de vista jesuítico, não obriga apenas a aprender um

videncial, política e espiritual, nacionalmente por-

idioma que se desconhece, mas a penetrar esforça-

tuguesa e universalmente católica –, apresenta-se

damente a selva de um entendimento defeituoso, e

nos sermões que expõem as dificuldades enfrenta-

descobrir naquele breu a luz da imagem divina oculta

das pelos jesuítas no aprendizado de “muitas e di-

pela barbárie dos costumes. Este ponto fundamental é

ferentes línguas, desconhecidas, escuras, bárbaras, e

o que está na base do interesse de Vieira pelo topos da

que se não podem entender (...)”. Diligências mila-

“falta de letras”: “A língua geral de toda aquela costa

grosas são necessárias para que se cumpram sequer

carece de três letras: F, L, R: de F, porque não tem fé,

as preliminares da conversão: “É necessário tomar

de L, porque não tem lei, de R, porque não tem rei: e

o bárbaro à parte, e estar e instar com ele muito

esta é a polícia da gente com que tratamos”.

só por só, e muitas horas, e muitos dias; é necessá-

Estabelecer a gramática e repor as letras fal-

rio trabalhar com os dedos, escrevendo, apontando

tantes é analogia que figura e prepara a fundação

e interpretando por acenos o que se não pode al-

dos sãos costumes, as práticas de melhor polícia e a

cançar das palavras; é necessário trabalhar com a

salvação da alma. Traz-se assim para a luz da inte-

língua, dobrando-a e torcendo-a, e dando-lhe mil

ligibilidade da língua o que, entregue à ignorância

voltas para que chegue a pronunciar os acentos

do índio, a despeito de sua potência de ser enquanto

tão duros e tão estranhos; é necessário levantar os

efeito de Deus, jamais chega a ser atual. Condição

olhos ao céu, uma e muitas vezes com a oração, e

da redução do índio, portanto, é trabalhosamente

outras quase com desesperação; é necessário, final-

reduzir línguas de “tão escura e cerrada pronuncia-

mente, gemer, e gemer com toda a alma; gemer com

ção” a um audível inteligível:

o entendimento, porque em tanta escuridade não vê

“Por vezes me aconteceu estar com o ouvido apli-

saída, gemer com a memória, porque em tanta va-

cado à boca do bárbaro, e ainda do intérprete, sem

riedade não acha firmeza, e gemer até com a von-

poder distinguir as sílabas, nem perceber as vogais

tade, por constante que seja, porque no aperto de

ou consoantes de que se formavam, equivocando-se a

tantas dificuldades desfalece, e quase desmaia”.

mesma letra com duas e três semelhantes, ou compon-

O lugar comum da “escuridade” da língua dos

do-se – o que é mais certo – com mistura de todas elas:

indígenas, presente em tantos textos de cronistas

umas tão delgadas e sutis, outras tão duras e escabro-
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sas, outras tão interiores e escuras, e mais afogadas

imaginados, como de homens enfim tão diferentes

na garganta que pronunciadas na língua; outras tão

dos outros nas línguas, como nos costumes, não

curtas e subidas, outras tão estendidas e multiplica-

há dúvida que é empresa muito árdua a qualquer

das, que não percebem os ouvidos mais que a confusão,

entendimento, e muito mais árdua à vontade que

sendo certo, em todo o rigor, que as tais línguas não se

não estiver muito sacrificada e muito unida com

ouvem, pois se não ouve delas mais que o sonido, e não

Deus.”

palavras dearticuladas e humanas”.
As “letras hieroglíficas” dos chinas, japões e

Um segundo modo de argumentar sobre a ca-

lítica” que se estuda “por letra e por papel”, caso

rência do índio e a dificuldade de tratar com ele, que,

muito diverso da algaravia emitida pelos brasis

em termos inversamente proporcionais, evidencia a

cerrados e incultos. O esforço de aprendizado lin-

grandeza da missão jesuítica, assenta-se não sobre

güístico dos missionários ganha, aqui, ares de epo-

a sua pouca inteligência, mas sobre a excessiva faci-

péia tragicômica. Como “verdadeira cavalaria”, que

lidade com que toma a lição da doutrina. Quer dizer,

se destina à alta tarefa de salvar almas para Cristo,

este modo vai retomar o topos da “docilidade” levan-

eles se dispõem a enfrentar a violência rebaixada

tado usualmente pelos defensores do índio contra

dos sons monstruosos e desnaturados: “Que será

aqueles que o pretendem culpado de crimes contra-

aprender o nheengaíba, o juruuna, o tapajó, o tere-

natura, como os do canibalismo e do sacrifício de

membé, o mamaiana, que só os nomes parece que

vidas humanas, apenas que numa direção diversa:

fazem horror?”.

não se trata mais de apresentá-lo como prova de sua

Tanto mais Vieira faz pesar os trabalhos enormes de desbravamento da língua, que é selva e bre-

natureza não-violenta, mas como signo da surpreendente resistência da sua incredulidade.

nha sem caminho, escuridade múltipla e disforme,

A contribuição alegórica de Vieira à argumenta-

tanto mais, proporcionalmente, encarece junto à

ção relativa ao excesso de fa cilidade de crença dos

Coroa a dedicação amorosa e desinteressada dos je-

brasis é insuperável: “Os que andastes pelo mundo,

suítas à causa do índio. Ao descobrir, com sacrifício

e entrastes em casa de prazer de príncipes, veríeis

próprio, a forma inteligível que a sua língua-fera

naqueles quadros e naquelas ruas dos jardins dois

ainda não tem, dão testemunho de sua participação

gêneros de estátuas muito diferentes, umas de már-

militante na divindade:

more, outras de murta. A estátua de mármore custa
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Excesso de docilidade

egípcios ainda têm o atenuante de ser de “gente po-

muito a fazer, pela dureza e resistência da matéria;
“(...) haver de arrostar com uma língua bruta,

mas, depois de feita uma vez, não é necessário que

e de brutos, sem livro, sem mestre, sem guia, e

lhe ponham mais a mão: sempre conserva e susten-

no meio daquela escuridade e dissonância ha-

ta a mesma figura; a estátua de murta é mais fácil

ver de cavar os primeiros alicerces, e descobrir

de formar, pela facilidade com que se dobram os ra-

os primeiros rudimentos dela, distinguir o nome,

mos, mas é necessário andar sempre reformando e

o verbo, o advérbio, a proposição, o número, o

trabalhando nela, para que se conserve. Se deixa o

caso, o tempo, o modo, e modos nunca vistos nem

jardineiro de assistir, em quatro dias sai um ramo
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que lhe atravessa os olhos, sai outro que lhe des-

trabalhar mais com elas. Há outras nações, pelo

compõe as orelhas, saem dois que de cinco dedos lhe

contrário – e estas são as do Brasil – que recebem

fazem sete, e o que pouco antes era homem, já é uma

tudo o que lhes ensinam, com grande docilida-

confusão verde de murtas. Eis aqui a diferença que

de e facilidade, sem argumentar, sem replicar,

há entre umas nações e outras na doutrina da fé”.

sem duvidar, sem resistir; mas são estátuas de

Convém notar nesta linha argumentativa que

murta que, em levantando a mão e a tesoura o

a crítica do índio não se faz de modo a defender a

jardineiro, logo perdem a nova figura, e tornam

sua subjugação preparatória pela força, posição co-

à bruteza antiga e natural, e a ser mato como

mum entre humanistas e franciscanos dos anos da

dantes eram. É necessário que assista sempre a

Conquista, nem tampouco de modo a renunciar à

estas estátuas o mestre delas: uma vez, que lhes

eficácia de sua pregação, conforme a tendência, res-

corte o que vicejam os olhos, para que creiam o

saltada por Lestringant, de Calvino e dos primeiros

que não vêem; outra vez, que lhes cerceie o que

huguenotes que escreveram sobre os índios ame-

vicejam as orelhas, para que não dêem ouvidos

ricanos. Também não se faz de modo a entregar a

às fábulas de seus antepassados; outra vez, que

conversão, com algum ceticismo, à Graça operan-

lhes decepe o que vicejam as mãos e os pés, para

te de Deus, posição a que tende, a certa altura, o

que se abstenham das ações e costumes bárbaros

jesuíta Manuel da Nóbrega. A alegoria formulada

da gentilidade. E só desta maneira, trabalhando

por Vieira pretende demonstrar, ao mesmo tempo,

sempre contra a natureza do tronco e humor das

o imenso trabalho despendido na conversão e a ne-

raízes, se pode conservar nestas plantas rudes a

cessidade de permanência do jesuíta junto ao índio

forma não natural, e compostura dos ramos.”

“resgatado” pelas entradas feitas aos sertões devido à atitude ligeira que adota diante da fé, a qual
requer contínua e assídua correção. A mesma ale-

Má qualidade da gente

goria, numa segunda mão, efetua a defesa da Com-

Esta forma de conceber a incredulidade do

panhia de Jesus diante da acusação que lhe moviam

selvagem, cuja ausência de resistência à doutrina

os moradores de que a proteção do Selvagem era

cristã é ainda uma maneira de se esquivar dela, é

apenas meio hipócrita de deter o exclusivo usufruto

especificação de um tema mais amplo desenvolvi-

de seu trabalho. Eis como se dá:

do por Vieira, relativo ao que chama de “qualida-
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“Há umas nações naturalmente duras , tenazes

de da gente” do Brasil: “(...) a mais bruta, a mais

e constantes, as quais dificultosamente recebem a

ingrata, a mais inconstante, a mais avessa, a mais

fé e deixam os erros de seus antepassados; resis-

trabalhosa de ensinar de quantas há no mundo”.

tem com as armas, duvidam com o entendimento,

Retomando o lema missionário da “obrigação de

repugnam com a vontade, cerram-se, teimam,

pregar a toda criatura”, Vieira encarece o sentido

argumentam, replicam, dão grande trabalho até

dele ao “dificultar” o seu entendimento: “Pois, se

se renderem; mas, uma vez rendidos, uma vez

os apóstolos hão de pregar a todas as criaturas,

que receberam a fé, ficam nela firmes e constan-

hão de pregar também aos brutos? Hão de pre-

tes, como estátuas de mármore: não é necessário

gar também aos troncos? Hão de pregar também
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às pedras? Também, diz Cristo: Omni creaturae;

não que se haviam de amansar: eram lobos, eram

não porque houvessem os apóstolos de pregar às

ursos, eram tigres, eram leões, eram serpentes,

pedras, e aos troncos, e aos brutos, mas porque

eram dragões, eram áspides, eram basiliscos, que

haviam de pregar a todas as nações e línguas bár-

por meio da pregação se haviam de converter em

baras e incultas do mundo, entre as quais haviam

ovelhas. Eram nações bárbaras e incultas, eram

de achar homens tão irracionais como os brutos,

nações feras e indômitas, eram nações cruéis e

e tão insensíveis como os troncos, e tão duros e

carniceiras, eram nações sem humanidade, sem

estúpidos como as pedras”.

razão, e muitas delas sem lei, que por meio da fé

O passo ajuda a entender como é possível que

e do Batismo se haviam de fazer cristãs; e para

Vieira componha um discurso duríssimo sobre a

apascentar e amansar semelhante gado, para

condição do índio, sem que, ao mesmo tempo, sinta-

doutrinar e cultivar semelhantes gentes, é neces-

se obrigado a negar minimamente a possibilidade

sário muito cabedal de amor de Deus, é necessá-

da sua conversão, e, portanto, a eficácia da pregação

rio amar a Deus”.

missionária em prol da Fé, da Lei e do Rei. Na ver-

Deus dá a missão ao seu pastor e só o extremo

dade, muito outro é o alvo de Vieira ao atribuir pou-

amoroso dele pode fazer com que ela seja cumprida,

co crédito à aptidão e natureza do indígena. Ele não

tamanhos os trabalhos e dificuldades enfrentadas.

pretende, como Sepúlveda, por exemplo, defender

A formulação dá à pregação, em particular, o esta-

que a pouca condição do índio aconselha e legitima

tuto de uma verdadeira via crucis: torna-a análoga a

uma política de “justa guerra” aos índios, que os re-

um sacrifício, o qual tanto mais vale e conta quanto

duza então a uma situação de cativeiro, separe-os

mais é elevado o seu custo e preço; tal preço, as-

de um meio de costumes viciosos e prepare a sua

sim, tanto melhor se calcula pela distância que vai

adesão à fé.

da dignidade de quem o sofre à miséria de quem se

A questão aqui é bem outra. Primeiro, Vieira visa

beneficia dele. A boçalidade dos gentios, neste caso,

a acusar uma mesma ausência de constância na fé

quanto mais disforme for, e de mais difícil cura,

entre os próprios cristãos da província, descuidados

tanto mais presta um testemunho casto da pura fé,

das coisas da religião e, por isso mesmo, igualados

paciente amor e virtuosa arte dos missionários que os

aos bárbaros; a rigor, considera que descem abaixo

reduzem, sem escravizá-los, à cordura da grei cristã.

deles, já que não têm, como os índios, o atenuante

Vê-se aí, igualmente, que não é apenas a imagem

da ignorância. Depois, Vieira quer fazer a apologia

do “nobre selvagem” que atesta posições contrárias

da provação experimentada pela Companhia, cujos

ao seu cativeiro. Se não a de “porco sujo”, segura-

soldados apenas são capazes, por indústria e graça,

mente a de “fera” é largamente utilizada aqui, como

de abrandar aqueles brutos, entre lobos e basiliscos,

encarecimento do agente pacífico e amoroso da trans-

para finalmente integrá-los, como ovelhas, no reba-

formação do gentio em “doméstico” do Senhor.

nho da Igreja:
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Nesta posição, há evidente disposição contra-

“(...) o rebanho que Cristo encomendou a S. Pe-

reformista: ao afirmar a missão como provação e

dro não era rebanho feito, senão que se havia de

condicionar o seu cumprimento ao testemunho mi-

fazer, e as ovelhas não eram ovelhas mansas, se-

litante de amor a Deus, Vieira faz da conversão um
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combate no qual está em jogo não apenas a vontade

lado oposto deles, estão os jesuítas, cuja fortaleza

de vencer a gentilidade do índio, mas ainda a reve-

de amor divino os conserva apegados ao exercício

lação da perfídia herética, sempre pronta a se bene-

tremendo de sua tarefa sobrenatural. Estrelas-guia

ficiar da ignorância da fé de Cristo. Sob este ângulo,

da nova cristandade americana, apenas a Graça

a construção minuciosa da estupidez do índio tem,

pode explicar que abandonem “as cadeiras das mais

mais uma vez, um emprego que não se volta dire-

ilustres Universidades da Europa” e se acomodem

tamente contra ele: tanto mais boçal e indômito o

então “(...) à gente mais sem entendimento e sem

selvagem, tanto mais é herético o que não cuida de

discurso, de quantas criou, ou abortou a natureza,

salvá-lo, ou tanto mais crescem os perigos de here-

e a homens, de quem se duvidou se eram homens, e

sia à sua roda, ávida de perder a sua alma.

foi necessário que os Pontífices definissem que eram

Assim, o morador que duvida da possibilidade

racionais, e não brutos. A estrela dos Magos para-

da conversão e reclama seus direitos de escraviza-

va, sim, mas nunca tornou atrás; as nossas estrelas

ção do índio, pela mesma razão que duvida – vale

tornam uma e mil vezes a desandar o já andado, e

dizer, a suposta boçalidade do índio –, evidencia a

a ensinar o já ensinado, e a repetir o já aprendido,

sua própria falta de fé, a sua recusa em tomar para

porque o bárbaro boçal e rude, o tapuia cerrado e

si a provação que obriga a tomar o caminho das pe-

bruto, como não faz inteiro entendimento, não im-

dras. Pois a fé manda ensinar mesmo às pedras, e

prime nem retém na memória”.

o êxito do ensino depende da estrita obediência ao

Muito pior que “acomodar-se ao passo dos dro-

mandado e da crença em sua verdade, não da análise

medários de Madiã” nos quais iam montados os Reis

racional ou cética em sua possibilidade.

Magos ao seguir a estrela que os conduzia a Cristo,

Este voluntarismo de combate, entretanto, não

é acomodar-se “ao sono dos preguiças do Brasil”

retira o discurso jesuítico dominante no Brasil da

– com o que Vieira bate aqui num dos principais

colônia da sua linhagem marcadamente tomista:

lugares-comuns dos vícios indígenas levantados

não o exclui do esforço de levantar as razões que

pelos conquistadores. Mas o que cumpre ressaltar

se lêem infusas na natureza das coisas criadas, mas

é que, novamente, o encarecimento das dificuldades

ressalta que o melhor gesto é conciliar as razões

encontradas com os índios redunda em favor dos je-

com a prática da conversão, e não contentar-se com

suítas do Brasil. É destes a tarefa mais pesada: “(...)

a sua formulação abstrata ou conceitual. Irreduti-

a estrela dos Magos fez sua missão entre púrpuras e

velmente casuísta e imersa na ação missionária é,

brocados, entre pérolas e diamantes, entre âmbares

pois, a acomodação que sofrem os lugares comuns

e calambucos, enfim, entre os tesouros e delícias do

da Escola na invenção oratória de Vieira.

Oriente: as nossas estrelas fazem as suas missões

Ainda em decorrência disso, se a boçalidade do

entre as pobrezas e desamparos, entre os ascos e

índio não induz a que se legitime a escravidão, mas

as misérias da gente mais inculta, da gente mais

a que seja ainda maior a confiança na prática capaz

pobre, da gente mais vil, da gente menos gente de

de conduzi-lo à superação de seu estado de bar-

quantos nasceram no mundo”.

bárie, então, neste caso, os primeiros culpados de

E isto que soa como a mais dura violência ao ín-

descrença são os moradores que os escravizam. No

dio, uma vez compreendida como prédica à Rainha
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e aos nobres do Conselho Ultramarino, percebe-se

sação de cobiça aos que pretendam acercar-se dele.

que visava, antes de mais nada, à demonstração do

A alma, e esta cega cega, é seu único tesouro.

valor das missões, ao comprometimento definitivo

Bem pesadas as coisas, lidos os textos como par-

do governo com as prerrogativas obtidas pela Com-

tes das práticas persuasórias em que estiveram me-

panhia, e também à defesa desta contra as acusa-

tidos os jesuítas portugueses do século XVII, vê-se

ções que lhe lançavam os coloniais de que era seu

que a caracterização “baixa” do índio não significa

propósito tomar para si o privilégio exclusivo da

negação dos elementos positivos reconhecidos nele

escravidão indígena.

pelos escolásticos do século XVI, mesmo porque

No que refere a esta última função, na qual a tó-

são estes que lhes dão as principais balizas da sua

pica da “boçalidade” é aplicada de modo a demons-

posição e a munição mais consistente que guardam

trar o caráter maledicente da murmuração contra

em sua inventio. No XVII português, há apenas uma

os jesuítas, é exemplar o trecho em que Vieira, ex-

mudança de foco neste legado de maneira a concen-

plicando à rainha-regente quem são os brasis, diz

trar o fogo nos adversários da condição que conside-

que se trata de uma gente “(...) com quem meteu tão

ravam inegociável para a consecução da finalidade

pouco cabedal a natureza, com quem se empenhou

da Conquista: a prerrogativa temporal e espiritual

tão pouco a arte e a fortuna, que uma árvore lhe

da Companhia de Jesus no governo independente

dá o vestido e o sustento, e as armas, e a casa e a

das missões e na condução do índio ao corpo místi-

embarcação. Com as folhas se cobrem, com o fruto

co do Estado. O que não obsta que pensem do índio

se sustentam, com os ramos se armam, com o tron-

isto mesmo que Vieira, seu melhor orador, diz, e

co se abrigam, e sobre a casca navegam. Estas são

que está muito distante da idealização a que deram

todas as alfaias daquela pobríssima gente, e quem

margem tanto os católicos de Castela, como os cal-

busca as almas destes corpos busca só almas”.

vinistas de França e Genebra, um e outro, diga-se,

O mesmo tipo de observação que, em outras
circunstâncias, podia servir, e servia perfeitamente

igualmente sem deixar de olhar para si, através do
espelho torto do índio.

para argumentar a favor da habilidade e engenho
do índio, aqui serve como evidência de uma falta tão
contundente que torna insustentável qualquer acu-

Alcir Pécora é ensaísta e professor de literatura da
Unicamp.
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De súbito a escuridão
no meio do trânsito
José Alcides Pinto (1923-2008)
Só as crianças, os poetas e os loucos
fazem sentido no mundo.
José Alcides Pinto (Diário de sabedoria)

André Seffrin

Em visita que lhe fiz no final do ano passado, em

passou despercebida pela grande imprensa. Em

sua casa da Vila Cordeiro, centro de Fortaleza, ele

formato de livro de bolso, reunia aforismos, micro-

insistiu em mostrar-me a fotografia na qual apare-

poemas em prosa de um lirismo densamente filosó-

ce encostado ao túmulo que mandou construir no

fico. Páginas escritas num de seus transes místicos,

pequeno cemitério de Santana do Acaraú, interior

com o sentimento religioso, às vezes profano, que

do Ceará, onde nasceu. José Alcides Pinto, poeta

é marca indissociável de sua obra tão vasta e mul-

que amou a literatura acima de seus favores e gló-

tifária. Antes do primeiro livro, Noções de poesia e

rias efêmeras, sobretudo lhe emprestou um sentido

arte (Irmãos Pongetti, 1952), ele publicou, em 1950

ético pouco comum entre seus pares, ali estava, na

e 1951, respectivamente, duas antologias poéticas

foto, fazendo pose ao lado de sua futura última mo-

que reuniam autores novos. Antologia de poetas da

rada. Pressentia o fim próximo? Talvez quisesse

nova geração, organizada em parceria com Raimundo

organizar a casa, com cada coisa em seu lugar? No

Araújo e Ciro Colares, e Antologia: a moderna poesia

último mês de junho, chegou a notícia de sua morte,

brasileira, ambas pela mesma editora, Irmãos Pon-

de súbito a escuridão no meio do trânsito. Aos 84

getti, e com o aval de Álvaro Moreyra e Aníbal Ma-

anos, ele foi vítima de atropelamento por motocicle-

chado. Eram poetas jovens congregados no sonho

ta, nas proximidades de casa. Uma casa “tão simples

de fazer literatura, e abençoados por dois grandes

como um poema de Bandeira, tão modesta quanto

mestres. Muitos desistiram logo em seguida, outros

o nosso húmus poético”, no depoimento do amigo

mudaram de rumo, como Carlos Haraldo Sorensen,

comum Jorge Tufic.

o consagrado cenógrafo e pintor recentemente fale-

Em 2006, Alcides publicou Diário de sabedoria

cido. Comparecendo com pouco mais de meia-dúzia

(Forgráfica), pequena obra-prima no gênero que

de poemas, Alcides era então um predestinado que
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trazia a força e a determinação necessárias para a

cintila/ num céu amorfo. Eu; o feroz réptil elástico/

grande conquista, e assim ele encarou a difícil arte

em giro e vôo sobre o arco-íris./ Salto de mim a

de escrever e publicar, a chamada “luta literária” no

meu ângulo políptero,/ e reproduzo-me no espaço

dizer de Fausto Cunha, amigo e companheiro de

gasto/ – lábios manchados como o anel na paisa-

geração.

gem de vinho.”

Bastariam dois dos poemas que publicou em

Mais de meio século depois, reler suas composi-

1950 e 1951, “Mãos inesquecíveis” e “Eu”, para

ções de juventude em Poemas escolhidos I e II (GRD,

consagrar qualquer poeta. Mas ele não sossegou,

2003 e 2006) é encontrar o poeta já formalmente

e trabalhou cada vez mais no sentido de construir

definido e completo. São de fato criações extraordi-

sua catedral, hoje uma bibliografia com cerca de 50

nárias, poemas ao nível do melhor que produziu nas

livros em vários gêneros, da poesia ao romance, do

décadas seguintes, a exemplo de “Projeto rural para

conto ao teatro, da crítica ao ensaio. Nessa aparen-

receber um poeta amigo na fazenda Equinócio”, em

te dispersão, Ivan Junqueira reparou que perdura

Ordem e desordem (Secretaria de Cultura e Desporto,

“sempre o poeta, ou seja, essa espécie de demiurgo

1982), ou dos nove andamentos do poema “Augus-

que lhe organiza a matéria caótica preexistente”.

to Frederico Schmidt”, em Silêncio branco (Livraria

Pequeno caderno de palavras (Irmãos Pongetti 1953),

Gabriel, 1998). Assim, no curso de quase 60 anos de

o segundo livro, como o primeiro, chegou sem ade-

vida literária, ele publicou, em média, um livro por

reços – nada de prefácio ou apresentação, apenas

ano, sem contar reedições e miscelâneas, na aragem

os poemas, carregados da estranheza do mundo. O

das solicitações do cotidiano literário.

desenho de capa, assinado por Ivan Serpa, alinhava
com as hostes do concretismo nascente.
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“Meus primeiros sonetos e poemas eram muito românticos e rasguei, joguei fora, como fiz aos

A poesia de Alcides, no entanto, não acompa-

primeiros romances que escrevi antes de O dragão”,

nhava o ideal concretista, embora o poeta tenha

disse em entrevista a Nilto Maciel (Literatura – Re-

mais tarde aderido, episodicamente, ao movimento.

vista do Escritor Brasileiro, Fortaleza, n. 24, jan./

Sua angústia existencial, seu espírito habitado pelas

jun. 2003). Em seus sonetos preponderam o tom

sombras da noite, seu temperamento elegíaco não

elegíaco e sonoridades de raríssimo acento, como

aderiam à idéia concretista. Sua verdade era outra.

em “Mãos inesquecíveis”, “Teu corpo” e “Amor ro-

E ele logo percebeu que a construção de pirâmides

mântico 2”, por vezes armados num barroquismo à

e charadas verbais não estava em seu elemento.

Jorge de Lima. Muito além dessa mestria do soneto,

Preferiu, é claro, beber toda a paisagem humana no

no poema “Eu” e em produções mais conhecidas e

vinho de cada palavra, caçar o enigma da vida que

recentes, como “Augusto Frederico Schmidt”, mo-

passa “no chão mineral onde a semente explode”.

vimenta-se numa densidade metafísica e filosófica

Uma caça à realidade nas mínimas coisas, uma pro-

pouco comum em nossa literatura, bem próxima

cura incessante que no primeiro poema desse livro

aos clássicos da língua. Poema de juventude, “Eu” já

já se descortina como ideário poético, sob a égide

expressa admiravelmente essa densidade: “Eu sou

do surrealismo, e estranhamente moderno em seu

eu. Íntegro e inviolável dentro/ de mim mesmo./ O

simbolismo primevo e exótico: “Sou o lagarto que

que não se descobre. Anônimo sob/ minha própria
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André Seffrin visitou José Alcides Pinto em Fortaleza, no final de 2007, e fotografou o filho Rainer ao lado do poeta.
É possivelmente a última foto de Alcides, que morreu atropelado por uma moto em junho de 2008.

espinha. Atual em minha sombra incorpórea, sem/

“Para que este cofre, este cadastro enorme?/ Esta

faltar um só de meus gestos físicos. (...) Intocável e

poltrona disponível e fofa?/ Meu retrato nesta sala

impossível como o que não se/ conhece e não morre.”

de Conselheiros?/ Para que estas estantes de aço,

Assim como “Augusto Frederico Schmidt”, poe-

tudo muito particular./ Tudo tão pessoal e íntimo

ma escrito num plano mental privilegiado, e que re-

às minhas mãos inúteis e gordas./ Não obstante, eu

vela a integração muito íntima do poeta com os mis-

amo o mar e as infantas mortas./ Os anjos tristes e

térios do seu ofício. Elogiado por críticos exigentes

genuflexos, de vestes cor de nuvem./ Sou a própria

como Wilson Martins, este longo poema merece

instituição; tenho vergonha de ser um objeto./ Um

figurar em nossas antologias mais importantes:

poeta: meus amigos me olham com reserva./ Como
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gostaria de ser anticapitalista./ Eu: Augusto Fre-

nas dos colecionadores./ Minhas tristezas já não

derico Schmidt, apenas um simples assalariado.//

cabiam dentro de mim:/ apólices, seguros, estatísti-

Sou um objeto que se conhece contraditório:/ para

cas, escravizaram-me a essa poltrona/ fofa as doze

que esse cofre de bronze à minha frente?/ Augus-

horas do dia e mais as noites de insônia./ E por cau-

to Frederico Schmidt, modelo de capitalista-milio-

sa disso engordei tanto./ Por isso, usava suspensó-

nário./ Para que tanta estatística à minha mesa?/

rios, e me tomavam por europeu./ Por isso, usava

Minha alma é leve e cheia de liberdade./ Ninguém

camisas de linho branco, bastante largas,/ e lenços

compreende por que sou tão prático e capitalista.//

de seda para enxugar o suor do rosto./ Mãe: pala-

A poesia eu queria, mas Deus só a deu ao Manuel

vra doce, símbolo claro, desenhado no céu da ma-

Bandeira./ Mas Bandeira dividiu alguns versos co-

nhã./ Um verso, apenas um verso meu, trazia-me

migo./ Esses se juntaram à minha melancolia –/

tua presença/ ao ritmo isócrono dos astros, entre

Essa tristeza enorme que carrego por onde ando/

as flores pálidas de tuas mãos.// Meu coração, em

ou sentado nessa poltrona as doze horas do dia.//

louca disparada, atravessa o Aterro do Flamengo./

Não quero o cofre de bronze, joguem fora todos os

Chove em que País? Em que lugar do mundo?/ De

níqueis./ Toquem fogo, derretam, ou distribuam

súbito a escuridão no meio do trânsito:/ o poeta

com a pobreza./ Não quero o cofre de bronze, nem

Augusto Frederico Schmidt acaba de morrer.”

o Banco, que minha alma repele./ Quero a poesia

Em linhas gerais, a produção poética de José Al-

de Cruz e Sousa, a do Alphonsus, a do Bandeira.//

cides Pinto (para nada falar de seus admiráveis ro-

Tudo se quebra dentro de mim, tenho todas as ra-

mances) oscilou continuamente do tom elegíaco aos

zões para ser poeta./ Todas as razões do mundo, e

andamentos de ânimo participante, da dicção eleva-

mais as que o Bandeira dita:/ Você, meu caro Sch-

da, de feição clássica, ao coloquialismo das ruas. No

midt, não é outra cousa, senão um grande poeta./

mesmo passo, é largamente alimentada pelo erotis-

Talvez, por isso, Bandeira tenha me emprestado al-

mo e pela escatologia, e mesmo nos registros mais

guns versos./ Por isso, todo o vocabulário de minha

próximos do coloquial mantém uma indisfarçável

poesia é seu.// Tudo se quebra dentro de mim, se

postura nobre e erudita. Tal erudição e nobreza

estilhaça, como uma parede velha larga o seu re-

são indissociáveis de seu espírito, de sua natureza,

boco/ aos golpes do vento, ou ao simples toque de

alimentada por evocações ancestrais, inesgotável

dedos frágeis./ Tudo se quebra dentro de mim, se

baú de ossos e espantos. Visionário como os gran-

tento escrever um verso./ Assim choram as pedras,

des poetas que o precederam, intocável e impossí-

quando o fogo arde em seu coração.// Matem. As-

vel como o que não se conhece e não morre, viu-se

sassinem o milionário, o capitalista-banqueiro./ E

agora em si mesmo transformado, como no célebre

salvem o poeta-cidadão Augusto Frederico Schmi-

poema de Mallarmé. E foi até o fim com seu ver-

dt./ Brasileiro, natural do Rio de janeiro, român-

bo iluminado, sua máquina de ser e cismar: “Diário

tico, simbolista,/ e modernista também; um poeta

póstumo de um poeta chamado José Alcides Pinto.

de gosto fino./ Uni poeta com a alma de António

À 1ª página, lê-se: Aqui jaz quem não morreu. A

Nobre na pele.// As minhas tristezas não cabiam

2ª traz este aviso: Peço aos amigos que convoquem

no elevador./ Ficaram imprensadas entre as pági-

a escória humana para acompanhar o morto. A 3ª,
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e as que se seguem, num total de quinhentas, es-

as palavras de Jean Valjean, o personagem de Os

tão todas em branco, como a indicar que o morto

miseráveis, de Victor Hugo: ‘Morrer é quase nada;

não tem mais idéias nem interesse por nada. Sim,

o horrível é não viver’” (Diário de sabedoria). Tes-

perdão, mas na 4ª, há um trecho manuscrito (a ca-

temunho, a um só tempo, estético e ético, percurso

ligrafia do morto é péssima) em que ele confessa:

de vida e arte que agora se desdobra em patrimônio

Amei os poetas tristes e as bailarinas mórbidas, os

nosso, marco indispensável da literatura brasileira

loucos e os pederastas entediados. Todos os vícios

do século 20.

sórdidos. Detesto a justiça. Enfim, depois de tanto
horror de que o leitor foi testemunha, faço minhas

André Seffrin é crítico literário e ensaísta.
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Relatório apresentado pela Fundação Instituto

Juvenil. Lygia também recebeu, em 2004, o Prêmio

de Pesquisas Sociais e Econômicas à Câmara Bra-

ALMA (Astrid Lindgren Award), dado pela insti-

sileira do Livro informa que, em 2006, foram pu-

tuição sueca que homenageia sua mais famosa au-

blicados 2.139 títulos de literatura infantil e juve-

tora. Outros brasileiros foram premiados por seus

nil, em primeira edição, e 2.411 foram reeditados,

textos e ilustrações, atestando a admiração que a

totalizando 11.035.942 de exemplares, no primeiro

nossa literatura para crianças e jovens recebe, hoje,

caso, e 9.321.115, no segundo. Assim, a importância

no exterior.

da literatura para crianças e jovens, no Brasil, pode

No segundo volume da Bibliografia Analítica

ser comprovada por números, mas também pela sua

da Literatura Infantil e Juvenil publicada no Brasil -

qualidade. Os números relativos aos livros de ficção,

1975 e 1978, organizada pela Fundação Nacional

que só perdem para os livros didáticos, demonstram

do Livro Infantil e Juvenil e publicada pela editora

também, através das reedições, a permanência de de-

Mercado Aberto, de Porto Alegre, em 1984, en-

terminados temas e autores no mercado, enquanto

contra-se um “Breve balanço da produção editorial

cresce o prestígio das traduções latino-americanas

brasileira para crianças e jovens”, que utiliza dados

e européias de nossos escritores.

publicados no Boletim Informativo do Sindicato Na-

Na América Latina, as escritoras brasileiras Ly-

cional dos Editores de Livros (SNEL). Ali, vemos

gia Bojunga (1982) e Ana Maria Machado (2000)

que, no período de 1974 a 1980, registrou-se um

foram as únicas agraciadas, pelo conjunto de suas

crescimento considerável de títulos, de 424 a 1.159,

obras, com o Prêmio Hans Christian Andersen, do

enquanto o número de exemplares não apresenta

International Board on Books for Young People

diferença tão substancial, passando de 13.3 milhões

(IBBY), considerado o Nobel da Literatura Infanto-

para 16.9 milhões.
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Na análise desse período, verificamos, por

lobatianas, produzindo obras sem perder de vista

exemplo, que era mínima a produção destinada ao

o lúdico, o imaginário, o humor, a linguagem ino-

pré-leitor, livros caracterizados pelo destaque dado

vadora e poética. Muitos deles falam dos problemas

à ilustração, favorecendo a leitura pictórica neces-

brasileiros da atualidade, levando o jovem leitor à

sária à iniciação no código escrito. Vemos também

reflexão e à crítica.

que a maior produção de títulos de autor nacional

Outros dois fatores contribuíram decisivamente

destina-se aos leitores entre sete e 12 anos (refle-

para o crescimento da produção editorial destinada

xo da obra de Monteiro Lobato), enquanto entre

a crianças e jovens na década de 70: a circulação

os cinco e 14 anos a percentagem de traduções é

nacional da revista Recreio, ao lançar novos auto-

de 82,4% e 88%, respectivamente. Destes títulos,

res, que hoje integram o grupo dos clássicos con-

574 eram traduzidos, com 9.2 milhões de exempla-

temporâneos, e a criação da Fundação Nacional do

res, enquanto os autores brasileiros compareciam

Livro Infantil e Juvenil, em 1968. Essa organização,

com 471 títulos e 7.3 milhões de exemplares. Esses

pioneira nos estudos e na promoção do gênero no

números demonstram que as editoras confiavam

Brasil, é filiada ao International Board on Books for

mais nos escritores estrangeiros, já testados em

Young People (IBBY), órgão categoria C da UNES-

inúmeras traduções; e consideravam que o merca-

CO, que hoje reúne cerca de 70 países e do qual a

do, constituído basicamente por pais e professores

FNLIJ é a Seção Brasileira.

é, por princípio, tradicional, ou seja, no momento

Uma das ações da Fundação de maior visibilida-

da compra, o consumidor tende a adquirir títulos

de realiza-se nos jardins do Museu de Arte Moder-

que conhece, dos tempos de sua infância, que agora

na do Rio de Janeiro: trata-se do Salão do Livro In-

mitifica. A grande maioria compõe-se dos clássicos,

fantil e Juvenil, cuja décima edição se deu em maio

isto é, autores de contos tradicionais, como Per-

passado, com a participação de 70 editoras e o patro-

rault, os irmãos Grimm e Andersen.

cínio da Petrobras, desde a terceira edição. O Salão

A partir dos anos 70, o quadro se altera no sen-

conta com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro,

tido de uma grande diversificação da produção, com

que promove a visitação dos alunos de suas esco-

o aparecimento de novos autores para atender ao

las, e já entrou para o calendário cultural da cidade.

crescimento do público leitor, criado pela Lei de

Por ocasião do primeiro evento, realizado em 1999,

Diretrizes e Bases de 1971, que obrigou a adoção

participaram apenas 33 editoras, que acreditaram

de livros de autor brasileiro, nas escolas de primei-

em um projeto bem diferente do das demais feiras

ro grau. Assim, mais uma vez a literatura infantil

de livros realizadas no país: os estandes da mostra

ligou-se ao sistema de ensino. Esse fato, embora po-

apresentam apenas livros de literatura destinados

sitivo, põe em risco a leitura como fonte de prazer

a crianças e jovens, com exclusão dos didáticos, as

e fruição, quando a escolha do professor recai sobre

enciclopédias e outras obras de referência. Uma

textos que não prendem a atenção da criança. Mas,

biblioteca ativa, constituída de livros selecionados

por outro lado, criou um clima favorável ao cres-

pela Fundação, conta com espaços adequados aos

cimento da literatura para crianças e jovens, com

jovens leitores e aos contadores de histórias. Nela,

o surgimento de mais autores voltados às fontes

são recebidas turmas de escolares. Em outro amplo
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A escritora Marina Colasanti no Salão do Livro Infantil e Juvenil.

local, autores e/ou ilustradores falam de suas obras

Fundação de direito privado –, elegeram a diretoria

e respondem a perguntas de seus leitores. Nada de

e indicaram os membros do seu conselho superior,

teatro, nada de música ou de jogos, apenas livros

integrado por representantes das entidades que es-

circulando em todos os espaços. E todas as crian-

tatuíram suas principais linhas de ação.

ças presentes recebem um exemplar para levar para
casa e iniciar sua própria biblioteca.

Em março de 69, circulou a primeira edição do
Boletim informativo, no qual se encontram documentadas não apenas as atividades da Fundação,

Durante a realização do décimo Salão, em maio

mas tudo o que ocorria de interesse na área. Nes-

de 2008, a Fundação festejou seu quadragésimo

ses primeiros momentos, começou a ser formado

aniversário, uma boa oportunidade para lembrar os

o seu acervo com livros enviados pelas editoras, o

principais momentos de sua trajetória, resgatada na

que permitiu a criação do maior Centro de Docu-

publicação comemorativa lançada naquela ocasião.

mentação e Pesquisa da América Latina, o CEDOP,

Criada no dia 23 de maio de 1968, a entidade re-

instalado na sede da FNLIJ, no 12º andar do Palácio

sultou de várias reuniões preparatórias convocadas

Capanema, no centro do Rio de Janeiro. No final de

por Maria Luiza Barbosa de Oliveira, técnica em

novembro de 1972, a Fundação promoveu a vinda

assuntos educacionais do Centro Brasileiro de Pes-

do editor francês François Faucher, diretor da cole-

quisas Educacionais, a pedido de seu diretor Péri-

ção Père Castor (Editora Flamarion), para realizar

cles Madureira do Pinho, e pela autora deste artigo,

conferências e participar de encontros com editores

bacharel em Administração Pública. Reunidos no

brasileiros sobre a importância dos livros ilustra-

auditório do Centro, autores, editores, ilustradores,

dos. A viagem teve o patrocínio da CBL, do SNEL e

e educadores estabeleceram o seu formato – uma

da Aliança Francesa.
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Ao organizar mesas-redondas em colégios e uni-

blioteca infantil. Com grande sucesso, Geneviève

versidades, feiras de livros em escolas particulares,

passou dois meses no país dando cursos e palestras

ampliar o número de sócios entre editores e pessoas

em capitais de vários estados. Sua presença no Bra-

físicas, criar o prêmio O melhor para a criança, em

sil resultou na expressiva melhora do setor infantil

1974, e coordenar os seminários sobre literatura in-

das bibliotecas públicas estaduais. No ano seguinte,

fantil, nas bienais do livro de São Paulo, a Fundação

1978, durante a Bienal Internacional do Livro de

tornou-se conhecida dentro e fora do país. Tanto

São Paulo, a Fundação promoveu um I Seminário

que recebeu convite da direção do IBBY para reali-

Latino-americano de Literatura Infantil, que reu-

zar o seu 14º Congresso no Brasil, ainda em 74. A

niu especialistas de vários países, tendo, na ocasião,

realização deste encontro, que reuniu cerca de 400

discutido os problemas comuns e dado início a uma

pessoas de vários estados do Brasil e do exterior no

efetiva aproximação das seções nacionais do IBBY

Hotel Glória, foi um marco na história da entidade.

no continente.

Pela primeira vez, o IBBY realizava o seu Congres-

Dois anos depois, ou seja, em julho de 1980, rea-

so bianual na América latina, trazendo conferencis-

lizou-se o I Encontro de professores universitários

tas convidados de várias partes do mundo. Também

de Literatura Infantil e Juvenil, no Centro de Filo-

pela primeira vez falou-se de literatura infantil nas

sofia e Ciências Humanas da UFRJ, com recursos

páginas dos suplementos literários dos principais

do FNDE. Os anais desse Encontro estão à disposi-

jornais do Rio e do Brasil. Outra realização mar-

ção no centro de documentação da entidade. Já em

cante desse ano de 1974 foi a participação na Feira

novembro do mesmo ano, a Fundação promoveu o I

de Bolonha, a única do mundo destinada apenas a

Encontro de Responsáveis por Núcleos de Estímu-

livros infantis e juvenis, realizada anualmente na-

lo à Leitura, no auditório do Museu da República,

quela cidade italiana. Desde então, a Fundação é a

com o apoio do Centro Regional para o Fomento

entidade que organiza o estande brasileiro e envia

do Livro na América Latina e Caribe (CERLALC).

representantes para atender os visitantes.

Os estudos então realizados constituíram o tema

Em julho de 1976, o Professor Klaus Doderer,

do livro A criança e o livro, guia prático de estímulo

diretor do Instituto de Pesquisa em Literatura In-

à leitura, publicado em Bogotá para todos os países

fantil da Goethe Universität, de Frankfurt, Alema-

latino-americanos, e, pela Ática, no Brasil.

nha, veio ao Rio de Janeiro para dar um curso de

Foi em 1982 que a Fundação deu início a um

extensão, com a duração de uma semana. A ativi-

projeto pioneiro, de grande impacto no mercado

dade teve a parceria do Departamento de Letras da

editorial: a “Ciranda de Livros”. Durante quatro

PUC/RJ, então dirigido pelo poeta e escritor Affon-

anos, 30 mil escolas rurais e da periferia urbana de

so Romano de Sant’Anna. Dele participaram pro-

todo o país receberam 60 livros (15 por ano) de di-

fessores universitários de vários estados, alunos da

ferentes autores e editoras, destinados a crianças e

PUC e interessados em geral, somando mais de cem

adolescentes de 1ª a 4ª série. Os livros estavam num

pessoas. Mais tarde, em setembro de 1977, a Fun-

dispositivo plástico para ser pendurado na parede

dação, com o apoio da Aliança Francesa, recebeu a

das escolas, com as capas ficando bem visíveis. Cada

bibliotecária Geneviève Patte, especializada em bi-

um deles era acompanhado de uma ficha, para que
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e o PNBE, que perdura até hoje, distribuindo milhões de livros de literatura para alunos e bibliotecas escolares. Além disso, teve também ampla repercussão internacional, estimulando a criação de
projetos semelhantes, como o “Casita de Lectura”,
do Equador e o “Ronda de Libros”, da Costa Rica.
E recebeu, o Prêmio Iraque de Alfabetização da
UNESCO em 1984.
Vários outros projetos foram realizados a seguir, como o “Viagem da Leitura” (1987-1988), que
distribuiu livros de literatura juvenil às bibliotecas
públicas de todo o país, numa parceria com a Fundação Roberto Marinho e apoio financeiro da Ripasa Papéis; “Meu livro, meu companheiro” (19881991), criação de minibibliotecas para crianças e
jovens em hospitais públicos, com o apoio do Ministério da Previdência Social; “Ateliê do Artista”
(1997-1999), proporcionando a crianças de escolas
públicas do Rio de Janeiro o encontro com escritores e ilustradores e dando-lhes um livro, por eles
autografado. Neste caso, tratou-se de uma parceria
Ana Maria Machado entre as crianças: A escritora foi agraciada
com o Prêmio Hans Christian Andersen em 2000.

com a Empresa de Marketing Cultural – EMC, com
apoio financeiro do jornal O Dia, através da Lei de
Incentivos Fiscais/MinC.

o aluno pudesse retirar o volume deixando o seu

A partir de 1995, inspirada em um projeto do

nome. No intuito de que o professor conhecesse os

IBBY, a Fundação criou o concurso para detectar

autores e ilustradores, em sua maioria chegados há

“Os melhores programas de incentivo à leitura em

pouco no mercado, havia, em cada “Ciranda”, um

todo o Brasil”, cujas dificuldades de divulgação

Guia de Leitura, no qual eram dadas sugestões de

eram evidentes. Em 1997, o Proler, então dirigido

atividades para melhor compreensão dos textos e

por Elizabeth Serra, que também exercia o cargo

uma bibliografia de livros teóricos.

de Secretária-geral da FNLIJ, juntou-se ao progra-

O projeto teve o apoio da Fundação Roberto

ma, permitindo que, por intermédio do Ministério

Marinho, o que permitiu a sua divulgação pela TV

da Educação, o mesmo fosse divulgado em todo o

Globo, em vídeos de 30 segundos, e contou com o

país. Quando completou dez anos de existência, em

apoio financeiro da Hoechst Indústrias Químicas.

2005, o programa obteve o apoio da Petrobras e, as-

Muito bem-sucedido, inspirou os projetos governa-

sim, além de livros doados, os vencedores passaram

mentais que se seguiram, como o “Sala de Leitura”

a receber também um prêmio em dinheiro.
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O objetivo dessa atividade era mapear, conhecer

vimos, o número de exemplares cresce pouco em

e analisar os projetos desenvolvidos, tanto por bi-

relação ao aumento de títulos, indicação segura de

bliotecas, como por escolas ou mesmo pessoas físi-

que o número de leitores é ainda pequeno. Acresce

cas ou empresas. Seu sucesso pode ser medido pelo

que, com baixas tiragens, o preço dos livros torna-

número expressivo de participantes, e pela alegria

se caro para o bolso do brasileiro. É preciso lembrar

demonstrada nos depoimentos dos vencedores. O

que a distribuição continua a ser um ponto de es-

projeto “Bibliotecas Comunitárias - Ler é Preciso”

trangulamento considerável, já que existem apenas

iniciado em 1999, também se mantém e se amplia a

2.008 livrarias em todo o país para aproximar o li-

cada ano, numa parceria da FNLIJ com o Instituto

vro dos 186 milhões de brasileiros.

Ecofuturo, da Suzano, para a criação de bibliotecas

Em grande número dos municípios brasileiros,

comunitárias. Já foram montadas, desde então, 52

faltam bibliotecas e, onde elas existem, falta verba

bibliotecas, em seis estados.

para atualização dos acervos. A formação de profes-

Para discussão dos problemas da área, continua-

sores para o ensino de primeiro grau é deficiente

ram a ser realizados encontros e seminários, atrain-

no quesito literatura infantil, assim como no curso

do um público cada vez maior e mais interessado.

de biblioteconomia. Os documentos redigidos em

Foi o caso dos Congressos de Literatura Infantil e

cada congresso realizado pedem um cuidado maior

Juvenil de 1985/87 e 89, ocorridos no Rio de Ja-

com estas duas questões, mas muito pouco é feito.

neiro, e, a partir de 1997, realizados no Congresso

O único aspecto com desenvolvimento positivo na

de Leitura – COLE, organizado pela Associação

atuação do governo foi a distribuição de livros de

de Leitura do Brasil – ALB, na UNICAMP, a cada

ficção às escolas, melhorando o acervo das biblio-

dois anos. No Rio de Janeiro, também se realiza um

tecas escolares, em sua grande maioria. O mercado

seminário durante o Salão do Livro Infantil e Juve-

editorial respondeu à altura, diversificando a produ-

nil, que já está em sua décima edição. Desde 2006, a

ção. Basta lembrar que o Prêmio da FNLIJ criado

Fundação promove, por outro lado, um curso con-

em 1974 era único e destinava-se ao “Melhor para

cebido para professores da rede municipal de ensi-

a criança”. Hoje, o mesmo prêmio abrange 16 novas

no encarregados das Salas de Leitura, com carga

categorias, correspondentes aos diferentes tipos de

horária de 80 horas. Este curso é ministrado nas 10

livro: tradução, informativos, sem texto, etc.

Coordenadorias Regionais de Ensino – CRE’s, le-

As atividades da Fundação já receberam prê-

vando especialistas colaboradores da FNLIJ a todas

mios significativos que demonstram o reconheci-

as regiões do município.

mento do seu trabalho. Entre outros, podemos ci-

Fizemos, nessas páginas, um breve retrospecto

tar o Prêmio Estácio de Sá e o Golfinho de Ouro

dos quarenta anos de existência da Fundação Na-

do Estado do Rio de Janeiro, em 1989 e em 2000,

cional do Livro Infantil e Juvenil, relacionando-a

respectivamente; e o prêmio de Melhor Aconteci-

ao crescimento da produção de livros destinados a

mento Cultural de Literatura Infantil, concedido

crianças e jovens em nosso país. No entanto, muitos

em 1994 pela APCA (Associação Paulista de Crí-

problemas persistem, à espera de uma política na-

ticos de Arte), devido à publicação do “Livro para

cional do livro e da leitura mais consistente. Como

as crianças no Brasil”, volume bilíngüe editado pela
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CBL, com curadoria da FNLJI, com vistas à par-

lê se tornará um leitor, quando crescer. E, se um

ticipação na Feira de Frankfurt, que, naquele ano,

país se faz com homens e livros, na célebre sentença

estava homenageando o Brasil.

de Monteiro Lobato, torna-se imperioso dar livros

O reconhecimento da ação desenvolvida há qua-

às crianças, sementes de um futuro construído por

tro décadas constitui mais um estímulo para os que

adultos leitores, base indispensável para a formação

trabalham na Fundação do Livro Infantil e Juvenil,

de um país melhor.

no sentido de prosseguir na tarefa de desenvolver
o hábito da leitura no Brasil. Todos concordam,
hoje, com a evidência da proposição que, para alguns, já era clara há quarenta anos: só a criança que

Laura Sandroni é membro do Conselho Curador da
FNLIJ e membro honorário do IBBY.
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O best-seller do apocalipse
ou a longa missão da Missão abreviada

Maria Luiza Barretto Delleur
À memória de Dom Mateus Rocha, O.S.B.

Existem livros que marcam seu tempo. Marcam

política de Antônio Conselheiro, que, engendrando

tanto que na continuidade da história da cultura

novas significações para o laço social, culminou na

continuam a surtir efeitos e a se fazer presentes, de-

comunidade de Belo Monte, ou Canudos. Segue-se

safiando o tempo e o movimento das idéias, numa

o conflito armado, com a dizimação de milhares de

estranha permanência. Sua influência faz com que

pessoas, e o mito fundador da República no Brasil.

os estudiosos devam sempre retornar a eles para re-

Qual a influência e a verdadeira extensão da te-

fletir sobre problemas antigos ou sobre novas ques-

ologia da Missão abreviada no pensamento religio-

tões propostas pela história. A Missão abreviada é

so de Antônio Conselheiro e na elaboração de seus

um desses livros. Interessa muito à nossa história

ensinamentos escritos? Existem nesse texto pistas

religiosa e social, vertentes fundamentais do estudo

que expliquem a natureza das relações entre a ação

mais amplo da história das mentalidades. Antes de

religiosa e a ação política? Sobre as questões que

abrirmos o livro, começemos por enumerar algu-

nos coloca o presente, podemos hoje interrogar ain-

mas das questões históricas, cujo interesse levou-

da a Missão abreviada sobre suas afinidades com os

nos à leitura atenta e minuciosa dessa obra.

movimentos pentecostais, apocalíticos e carismáti-

Atribui-se à Missão abreviada a cristalização da

cos que continuam a florescer em terreno fertiliza-

religiosidade popular cristã, ascética e penitente,

do pelo livro na vida religiosa dos brasileiros. Como

característica do sertão brasileiro. Nosso cristia-

veremos no final deste artigo, o livro ressurge de

nismo popular sertanejo, com suas manifestações

novo enquanto tal, como texto fundamental de uma

messiânicas atestadas desde o início da colonização,

comunidade apocalítica, sempre no nosso mesmo

teria encontrado seu texto no século XIX. Seria

sertão, em pleno início do século XXI.

ele a influência maior imbutida na ação religiosa e
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Missão abreviada parece ter sido o pano de fundo

anos, o padre Couto orienta-se decisivamente para

de uma das manifestaçoes sobrenaturais coletivas

a pregação. Tornando-se missionário ambulante,

mais marcantes da cristandade ocidental. Mensa-

ia de aldeia em aldeia organizando missões popu-

gem endereçada a cada alma em particular, o livro

lares com de 15 dias de duração. Dedicava especial

logo encontra seu lugar em cada oratório domésti-

atenção em ouvir os fiéis em confissão, ministé-

co, e outro espaço de transmissão nas leituras dos

rio que costumava exercer por horas seguidas. A

serões das aldeias portuguesas. Nos interrogatórios

Missão abreviada sustentou a audiência do padre

dos videntes de Fátima, consta que a mãe de Lúcia

e sem dúvida deu “fructos” em inúmeras missões.

costumava ler para ela a Missão abreviada, onde por

Foi também um espetacular sucesso editorial, com

sinal se encontra a história da “apparição de N. Se-

dezesseis ediçoes, entre 1854 e 1904, e mais uma

nhora no monte Salete”. A beleza e a simplicidade

edição comemorativa publicada em 1995. Em suma

mística desse relato nos remetem aos mesmos ele-

a influência espiritual do livro foi enorme em todo

mentos imaginários presentes nas aparições de Fá-

o mundo português.

tima. E esse mesmo fecundo e poderoso imaginário

Como dissemos, o exemplar que consultamos é

despertou milhares de “descuidados” pelo mundo

de 1867, provavelmente a mesma edição que pos-

afora em torno de um santuário que acolhe mul-

suía Antônio Conselheiro. Obra rara, o livro esqui-

tidões e encontrou ressonâncias significativas no

va-se ao pesquisador. A maiores bibliotecas ou não

quadro da espiritualidade muçulmana.

o possuem o então guardam dele apenas o vestígio,

O título completo do livro não parece querer

registrado em amareladas fichas bibliográficas.

reduzir sua vocação missionária, mas antes es-

Encontradas nos ficheiros antigos, pela dedicação

tendê-la a todos os atores sociais de transmis-

de bibliotecários minuciosos, elas indicam que ali

são religiosa, de maneira clara e prolixa: Missão

já houve uma, às vezes até duas edições do livro e

Abreviada para despertar os descuidados, converter os

hoje não se encontram mais no lugar, sumidas não

peccadores e sustentar o fructo das missões. É destina-

se sabe desde quando... O mistério dessa subtração

do este livro para fazer oração, e instrucções ao povo,

pode ligar-se ao fato de que a Missão abreviada era

particularmente povo d’aldeia. Obra utilíssima para os

suspeita de jansenismo e tenha sido por isso objeto

parochos, para os capellães, para qualquer sacerdote que

de ações visando diminuir sua influência. Sabemos

deseja salvar almas. E, finalmente, para qualquer pessoa

hoje, de certeza certa, que há um exemplar no Cen-

que faz oração publica. O exemplar de que dispomos

tro de Estudos Bahianos, da Universidade Federal

informa que veio à luz “com licença de S. Ex.a

da Bahia, doação do professor José Calasans ao pa-

o Snr. Bispo d’esta Diocese. Porto, Typographia

trimônio público, e que várias edições encontram-se

de Sebastiao José Pereira, Editor, Quinta ediçao

na Biblioteca Nacional de Portugal.

correcta, 1867”.
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De posse dele, abramos então o livro. É ele com-

Nascido em Telões, no concelho de Vila Pouca

posto de quatro partes, mais um aditamento, que

de Aguiar, em 1819, Manoel José Gonçalves Cou-

data de 1865. A primeira parte abre-se com uma

to é o autor desse grande best-seller da editoração

“Preparação e graças para a oração mental” e se-

portuguesa no século XIX. Ao ordenar-se, aos 25

gue com uma longa lista de 25 “Meditações” sobre
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Atribuiu-se à Missão Abreviada do padre Couto a cristalização da religiosidade popular cristã característica do sertnao
brasileiro.
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temas da doutrina cristã, e que vai da vocação de

oposição a todos os negócios mundanos relaciona-

Deus, passando pela finalidade do homem, o pecado,

dos a acumulação de riqueza ou prestígio pessoal:

a morte, o justo, o céu e o inferno, a misericórdia,

“Conhece, pois, que salvar a tua alma é o negocio

a Paixão de Cristo, até a glória celeste. A segun-

mais importante que tens a tratar n’este mundo; é

da parte conta com 55 “Instrucções extrahidas dos

um negocio indispensavel, e absolutamente neces-

Evangelhos”. Seguem-se 60 “Outras instrucções

sario. (...) Se agora se perde uma fazenda, poderá

extrahidas da Paixao” e 41 “Instrucções sobre as-

haver outra; se na demanda houve sentença contra,

sumptos da maior importancia”, constituindo a ter-

poderá appellar-se; se se perder a saude, poderá re-

ceira parte. A quarta parte é constituida de relatos

cuperar-se; se se commetter algum erro temporal,

de vidas dos santos, orações, exercícios espirituais,

poderá emendar-se; mas se perdes a tua alma, pec-

devoções e ladainhas. O aditamento de 1865 consti-

cador, com que ficas? quem poderá salval-a? quem

tui-se de 60 “Práticas”, mistura de temas das outras

ha de valer-lhe?”

partes do livro.
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O pecado é o pior mal do mundo: “Santa Fran-

Na introdução “Aos leitores”, uma citação anun-

cisca Romana, estando ao pé de alguma pessoa man-

cia logo a que vem o livro: “Omnes declinaverunt...

chada com peccado mortal, sentia tão mau cheiro,

non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Todos

que não podia supportar. S. Filippe Nery tambem

se apartaram do verdadeiro caminho, e não há quem

conhecia pelo mau cheiro aos que andavam em pec-

pratique o bem, nem sequer um. (Psalmo 13).” To-

cado mortal; e dizia que cheirava tão mal o peccado,

dos pecadores, todos culpados, todos chamados à

que não havia no mundo um mau cheiro igual. San-

conversão.

ta Catharina de Senna em certa occasião esteve para

Sendo um livro de “instrucções ao povo, parti-

vomitar as entranhas por via do mau cheiro que lhe

cularmente povo d’aldeia”, salta logo aos olhos uma

causou certa mulher, que chegou ao pé d’ella muito

pedagogia contemplativa, no sentido de que o padre

aceada e enfeitada, mas em peccado mortal”.

Couto exorta seus ouvintes a considerar, meditar

A vida do pecador é cegueira e loucura. Ele re-

e refletir sobre temas religiosos, convocando toda

siste a entregar-se a Deus de corpo e alma, mas isso

a aterrorizante e ameaçadora riqueza do imaginá-

a um ponto, conta ele, que “havia um peccador a

rio medieval cristão. Tudo parte e converge para a

quem Deos, pela sua piedade, tirava as occasiões de

Paixão de Cristo. Tudo é “peccado” e “penitencia”

peccar, e elle, desesperado por não poder peccar por

diante do sacrifío voluntário de Jesus por amor dos

aquelle modo, dizia: Ó Senhor, deixai-me peccar, Se-

homens, dívida a ser paga pela conversão e pela re-

nhor ...” Repreensão severa do padre Couto: “Oh!

cusa do mundo. A vida humana só tem sentido pela

que desatino este! E será isto ter fé na salvação, ou

finalidade espiritual do homem, que é a salvação e a

querer a salvação, ou ter juizo? Ó peccador cego e

vida eterna. A passagem do homem pela terra deve

louco, tu és outro tal desatinado; tu queres peccar

ser a preparação necessária para sua salvação.

em todo o caso, e a todo o risco ...”

E essa preparação não se acomoda em meias

A Missão abreviada quer então chamar o pecador

medidas. Trata-se do “negocio” mais importante

à razão. Nas “Meditações” encontramos claramente

que o homem tem a tratar durante sua vida, em

formulada essa exortação ao raciocínio. O esquema
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é sempre o mesmo, de consideração do tema, con-

Sem fé e querendo perseverar no pecado, torna-

tradição do próprio pecador, repreensão severa do

se necessário e até mesmo imprescindível para o

autor – inquiridor que muitas vezes pergunta insi-

pecador ser acompanhado por um guia espiritual:

diosamente, “que me dizes, peccador ...?”. E manda

“Procurai pois o remedio para tão grande mal; mas

que recorra a Nossa Senhora: “Considera, peccador,

como o vosso mal é um mal espiritual, procurai um

que o peccado é o peor mal do mundo; tu pelo pecca-

medico espiritual de sciencia e virtude, manifestai-

do te rebellas contra Deos; tratas a Deos por inimi-

lhe todas as vossas chagas, isto é, as vossas culpas;

go, e desprezas a Deos o direito que elle tem de ser

e fazei tudo quanto elle vos mandar, que ficareis sa-

obedecido; é tirar-lhe a corôa, e pizal-a; é levantar

rados, e tornareis a ter a vista na vossa alma, com

a mão e descarregar-lhe uma bofetada; é atirar-lhe

a qual conhecereis e apreciareis os bens eternos da

settas para o matar; finalmente é crucifical-o (...) Ó

gloria; e sendo assim, tambem fareis por conseguir

peccador, dirás que não tens nada com Deos quando

estes bens, e escapareis do abysmo eterno que vos

peccas? dirás. Pois também Deos quando descarre-

espera.”

gar sobre ti uma tempestade de raios e te mandar

A conversão tem que ser pronta e definitiva

para o inferno, dirá que nada tem comtigo, e que só

para que haja salvação. Ninguém conhece a hora da

se importa com o teu peccado. (...) Conhece, pecca-

morte. Há que recusar-se o pacto inspirado pelo de-

dor, as tuas grandes miserias, e converte-te já para

mônio: “o dia de hoje para mim, e o de ámanhã para

Deos (...) por isso não lhe fujas mais nem abuses

Deus”. E não adianta converter-se só na hora da

mais da sua misericordia; e como nada podes sem

morte, pois que é nessa hora frágil que o demônio

a divina graça, recorre a Mãe das graças dizendo:

bota a perder até as mais virtuosas almas, como no

Minha Mãe, ajudai-me Senhora ...”

caso dos dois mestres de teologia da universidade

Somente pela imitação de Cristo e dos santos

de Pádua. Eram dois amigos de estudo, instruídos

podem os homens divinizar-se e cumprir seu des-

e dedicados a Deus. E eis que morrendo um deles,

tino espiritual: “ ... o divino Mestre n’este mundo

fica o outro penalizado, mas certo de que o amigo

desprezou as riquezas, as honras, os prazeres e rega-

estaria gozando da vida eterna. Mas qual não foi

los, os divertimentos, nunca se ria, chorava muitas

sua surpresa, “quando de repente lhe appareceu

vezes, viveu sempre nos trabalhos e nas mortifica-

o defuncto, a quem conheceu perfeitamente pelo

ções, soffrendo e padecendo tudo para nos adquirir

semblante e vestidos, rodeado de grossas e activas

a nossa salvação, e para nos dar o exemplo; e o que

cadeias de fogo! Com esta visão tão horrorosa fi-

fazem os christãos dos nossos dias ? Não querem

cou desmaiado, sem sentidos, e não podia articu-

soffrer nem padecer, só querem divertimentos, ri-

lar palavra; porém, tornando a si perguntou-lhe

quezas, prazeres e regalos; tudo é rir, brincar, bailar

que suffragios lhe eram necessarios para se livrar

e cantar ... Ai de vós! (...) que sera de similhantes

d’aquellas chammas: respondeu elle: ‘Não te canses,

christãos? que festas fazem elles aos Santos? Desde

porque eu estou condemnado a tormentos eternos.’

o meio dia para a noite é uma comezaina, ou uma

O vivo atemorisado com esta resposta, perguntou-

borracheira, um divertimento, um jogo, um baile,

lhe: ‘Como é possivel o estares condemnado, se tu

uma comedia, finalmente, festas ao diabo!”

tinhas tanta virtude e santidade, e davas tão bom
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exemplo?’ – Na hora da morte, respondeu elle, o

deixa perder alguma rêz, que nunca mais apparece;

demonio me tentou, e tive com elle uma questão

o alfaiate lá fica com retalhos ou sobras da obra em

respectiva ao Mysterio da Santissima Trindade, e

que trabalha; o marido gasta na taverna, no jogo, ou

fez-me acreditar que o Filho e o Espirito Santo não

no vicio o que é de sua mulher; a mulher tira quanto

eram Deos: ao mesmo tempo fui apresentado no tri-

póde a seu marido para gastar no luxo, na vaidade,

bunal divino, e fui condemnado ás penas do inferno

no desgoverno (...) sao immensos os que andam a

por herege: – e ditas estas palavras, desappareceu

roubar por esses campos no tempo dos fructos, que

... Que me dizeis, peccadores ? Se os virtuosos na

nao fica cousa alguma (...) n’esses tribunaes de jus-

hora da morte se acham tão apertados, como vos

tiça nem sequer fallemos; os juizes, os advogados, os

achareis vós?”

jurados, as testemunhas, os escrivães, que damnos

Pedagogia da porta estreita. Somente aqueles
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poderão causar, e que obrigações poderão ter?! ...”

que se ocupam nesta vida do “negócio” da própria

Vida atribulada é a das familias que não guar-

salvação, arrependendo-se sinceramente de suas

dam a doutrina de Jesus Cristo. O pecado imiscui-se

faltas e apartando-se definitivamente do pecado

em todas as relações, pois que “ah, alli a mãe é im-

têm alguma chance, mas sem muita garantia, de al-

pertinente, responde ao marido, e não cuida como

cançar a vida eterna.

deve na educação de seus filhos; o marido só cuida

Perpassa a leitura do padre Couto um eviden-

no mundo, e muitas vezes não se póde aturar; a filha

te interesse antropológico. Seus ensinamentos e

é desobediente, e muitas vezes namora; o filho é um

preceitos religiosos visam o total desacordo entre

descuidado, ou talvez um libertino, muitas vezes

a situação moral das populações portuguesas e a

só serve para dar paixões e causar agonias; alli ha

moral cristã. Os exemplos de que se serve na sua

teimas e ralhos; ha timbres e más palavras, pragas

pedagogia são comentários sobre situações concre-

e maldições, demonios e diabos (...) finalmente, são

tas de vida, ou então situações imaginadas a partir

casas do inferno!!”.

delas e provavelmente extraidas da própria tradi-

O tema da moral sexual é sempre recorrente

ção oral do “povo d’aldeia”. Situações particulares

e inúmeros os casos como o do conde debochado,

que tratam das contingências universais da vida

“que, estando á janella com duas mancebas, disse

social humana, e que explicam o sucesso do livro

a um religioso que passava pela rua (o qual já o ti-

em sociedades que herdaram essa tradição oral no

nha reprehendido muitas vezes): ‘Ó Padre, olha que

espólio da colonização. São pequenos romances sa-

dous anjinhos para a hora da morte!’ Caso raro, e

borosos, páginas de folhetim, que atiçam e entre-

castigo bem merecido! No mesmo instante cahiu

têm a imaginação. Mentiras, roubos, “mancebias”,

morto nos braços das duas concubinas! ... Peccador,

prevaricações de toda ordem, tudo, enfim, o que faz

desengana-te: se desprezas os avisos de Deos, a tua

as contradições da vida humana: “Deixai-vos pois

morte ha de ser pessima e desastrada; porque quem

d’essas usuras, bem como d’outros modos de furtar;

abusa das divinas graças, não póde contar com as

por esse mundo tudo são furtos, roubos e ladroei-

divinas misericordias...” E também considere-se a

ras: passa-se dinheiro falso; compra-se e vende-se

viúva, Eva irrecuperável, que dificilmente conse-

agua por vinho (...) o pastor, porque guarda mal, lá

guia manter-se em seu estado, protagonista de caso
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que de resto não se pode colocar em dúvida, pos-

e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os fra-

to que contado por Santo Antônio: “No princípio

des pregadores daquele tempo conduziam sempre

da sua viuvez vivia com bastante recato; porém de

esse livro, que de tão cru, nas palavras, fechava sem

pressa perdeu algum temor de Deos, que ainda ti-

pidedade as portas do céu.” A grande maioria do

nha, e principiou a olhar para um mancebo que lhe

povo do sertão, que acolheu e frutificou a Missão

passeava á porta de casa; (...) e antes de peccar por

abreviada no Brasil do século XIX, não sabia ler.

outro modo, já tinha commettido muitos peccados

Nertan Macedo aponta para uma difusão doméstica

mortaes, isto é, tinha-os commettido elle por pen-

do livro, ao dizer que a Missão abreviada era uma

samentos e maus desejos; mas ella era culpada em

“espécie de breviário leigo das famílias dos sertões,

tudo, em razão de olhar para elle curiosamente, e

esquecidas no tempo. De que ainda se encontram,

dar a causa; por isso tende o devido recato n’essas

exemplares raros, nos baús encourados das casas de

vistas de curiosidade (...) O tal mancebo continuou

fazenda.” Essa presença doméstica do livro recai po-

a passear, e de vistas curiosas passaram a signaes,

rém no mesmo modo de difusão: leitura ouvida nas

de signaes a conversas, e de conversas a offertas e

famílias pela maioria que não sabia ler. Os “exem-

promessas; finalmente, já estava tola da cabeça, e

plares raros” encontrados hoje nas fazendas deviam

cahiram em fragilidade ...”

ser raros também naquele tempo. Sabemos que os

Os efeitos da Missão abreviada no Brasil foram

que possuíam livros eram exceção no sertão. Con-

consideráveis. Foi Euclides da Cunha quem primei-

suelo Pondé, examinando os testamentos da vila de

ro associou o livro à missão religiosa de Antônio

Itapicuru, no sertão da Bahia, constata que, “quanto

Conselheiro. Descreve ele, em Os sertões, a chegada

aos livros, eram raros os que deles dispunham, pelo

do beato na cidade de Itabaiana, em 1874: “Alí che-

que, em meio à massa documental que analisamos,

gou, como em toda a parte, desconhecido e suspeito,

somente em dois espólios são os mesmos encontra-

impressionando pelos trajes esquisitos – camisolão

dos: no do Padre Antônio José de Souza e no do ‘rá-

azul, sem cintura; chapéu de abas largas, derruba-

bula’ Joaquim Baptista Ferreira Brasil”. Nada nos

das; e sandálias. Às costas um surrão de couro em

autoriza pensar que um livro de devoção pudesse

que trazia papel, pena e tinta, a Missão abreviada e

escapar aos inventários, e fosse objeto de transmis-

as Horas marianas.”

são direta entre membros de uma mesma família,

Nessa passagem explicita-se bem o modo de
difusão desse tipo de livro. Endereçado a párocos,

já que as imagens de santos, oratórios, relicários e
terços são arrolados com os outros bens.

capelães, “qualquer sacerdote que deseja salvar al-

Propomos, para finalizar, uma última “medita-

mas”, ou “qualquer pessoa que faz oração pública”,

ção” sobre a permanência dos certos livros em geral

trata-se de um texto de apoio, livro ambulante,

e da Missão abreviada do padre Couto em particular.

levado pelos missionários itinerantes para nutrir

O Diário do Nordeste, em sua edição de 2 de janei-

suas pregações numa civilização de tradição oral.

ro de 2007, publica, sob o título “O fim do mundo

Escreve Nertan Macedo: “O livro do peregrino era

está perto”, a seguinte reportagem sobre uma seita

a Missão abreviada, onde muito se fala da morte, do

mística, os Ave de Jesus, de Juazeiro do Norte, no

inferno, do céu, do juízo final, dos açoites e espinhos

Ceará, terra do Padre Cícero:
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“O dia do juízo poderá chegar a qualquer mo-

ensinos da Missão abreviada. É o livro da palavra de

mento. Essa profecia é certa na visão dos Ave de

Deus. ‘Daqui, a gente vai passando a Missão abrevia-

Jesus. A irmandade, que há mais de 50 anos reside

da para o Brasil e para outros países do exterior’”.

no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte, segue

Longa duração e vida própria têm os livros,

a cartilha da Missão abreviada em busca da salvação.

inscritos que são na longa duração da história da

Em pleno século XXI, após seis anos da morte do

cultura. A Missão abreviada parece encontrar volta

mestre José Ave de Jesus, fundador da irmandade, o

e meia, como se vê, quem a reanime e a torne viva

grupo segue adiante com os seus ensinamentos. (...)

de novo, seja pela retomada literal de seus ensina-

O dia começa antes das cinco da manhã, com reza. O

mentos anacrônicos, seja para responder às interro-

rosário é tirado pelo menos três vezes por dia. Pode

gações que tal retomada suscita. O livro tem todo

parecer estranho para quem chega ao local perce-

o tempo do mundo para ficar quieto na prateleira

ber pessoas sóbrias, discretas que levam uma vida

das bibliotecas, ou como que adormecido em baús

a pedir a Deus pela salvação. Os homens também

empoeirados, à espera de alguém que o venha re-

estão vestidos de azul. (...) A denominação de todos

animar, transformando-o quem sabe, de texto pas-

os homens é José Ave de Jesus. As mulheres, Maria

sado, em futuro do presente nas rearticulações da

José Ave de Jesus. Todos pertencem a Deus. Mas há

História.

quem faça diferente. João José Ave de Jesus é um deles. (...) João José quer levar a missão abreviada para
crianças. Tem planos de reunir numa escolinha 24
meninos. Primeiro, tem que conseguir os alunos, ao
que parece o mais difícil até agora. A idéia é levar os

Maria Luiza Barretto Delleur é historiadora,
psicanalista e doutoranda em Antropologia Psicanalítica
na Universidade Paris VII com a tese “Antônio
Conselheiro e o laço social”.
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Antologias

Os melhores (e piores)
contos da literatura
brasileira
Luiz Ruffato

As antologias servem, de maneira geral, para

A primeira antologia brasileira de contos de

evidenciar e consolidar nomes, e serão tanto mais

que tenho registro (excluídas aquelas de caráter

significativas quanto maior a capacidade de apre-

eminentemente didático) curiosamente veio à luz

ensão do “espírito do tempo” demonstrada pelo

em 1922, ano em que se realizava a Semana de Arte

responsável pela recolha dos autores. Ao fim e ao

Moderna em São Paulo. Trata-se de Contos brasi-

cabo, trata-se de um esforço para tornar canônicas

leiros, uma edição de 404 páginas, publicada pela

as obras escolhidas, ou seja, para normatizar o gos-

Livraria Garnier, do Rio de Janeiro, impressa na

to literário, baseado em interesses os mais diversos,

Bélgica, organizada pelos poetas Alberto de Olivei-

sejam da sociedade, do mercado editorial ou de gru-

ra (1857-1937) e Jorge Jobim (1889-1935) – este,

pos, marginalizados ou não. Assim, eleito um “crité-

hoje desconhecido, vem a ser o pai de um dos nossos

rio” (tema e região de origem aparecem com maior

maiores compositores de todos os tempos, Antônio

freqüência), escritores sobejamente conhecidos são

Carlos Jobim (1927-1994). Vale a pena esmiuçar um

reunidos a outros em processo de reconhecimen-

pouco o corpus de 36 autores utilizado pelos anto-

to, numa mistura que intenta avalizar estes pela

logistas para tentar compreender os interesses que

respeitabilidade daqueles. Mesmo as seletas gera-

nortearam suas preferências.

cionais, que prescindem dessa mescla, necessitam,

No prefácio, Alberto de Oliveira defende: “o

para serem aceitas, de um garantidor, que pode ser

nosso conto literário ainda não tem história. Se não

o autor de prestígio que assina a apresentação do

começou com Machado de Assis, firmou-se com ele,

livro, a editora que empresta crédito ao projeto, ou

recebendo-lhe das mãos trato que nenhumas outras

o grupo que sustenta a ação.

anteriormente lhe haviam dado e feição nova e ca-
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racterística dos temas e cuidado do estilo. Desde

lação permanente à agremiação, o que ocorreu em

Histórias da meia-noite às Várias histórias o grande

1904, com a cessão da ala direita do Silogeu Brasi-

prosador brasileiro se manifesta exímio neste gê-

leiro, no Rio de Janeiro. Em 1917, o livreiro e editor

nero breve e difícil; cabe-lhe e à boa parte dos es-

Francisco Alves doou sua fortuna à ABL, quando

critores que lhe seguem até nossos dias, a glória de

os acadêmicos passaram a receber “gordos” jetons,

haverem enriquecido a literatura nacional de algu-

nas palavras do romancista e ensaísta Afrânio Pei-

mas obras modeladoras deste caráter. Na maioria

xoto (1876-1947), para comparecer às reuniões.

dos trabalhos desses autores a escola é francesa,

Naquele ano mesmo de 1922, por sugestão de Pei-

como o é a do nosso romance e poesia; nota-se-lhes,

xoto, a França cedeu o pavilhão que representou

entretanto, – e é agradável reconhecê-lo – o influxo

o país na Exposição Internacional, comemorativa

emocional das coisas nossas e da alma do país, na

do Centenário da Independência, o chamado Petit

observação dos costumes e linguajar da nossa gente

Trianon, que se tornaria a primeira sede própria

e nas descrições de cenários da natureza”.

da ABL. Portanto, a publicação dessa antologia, as-

Algumas observações a respeito de política li-

sim como a lançada no ano anterior, nos mesmos

terária se fazem necessárias. Alberto de Oliveira,

moldes, reunindo poetas brasileiros, fazia parte da

por ocasião do lançamento desta antologia, já havia

estratégia de confirmar a Academia como órgão

publicado a parte mais importante de sua obra e an-

chancelador do cânone literário brasileiro: da lista

gariara consideração e carinho não só de seus pares,

de 36 autores, 21 pertenciam aos quadros da ABL –

como também do público – basta lembrar que, dois

sem contar Viriato Correia (1884-1967) e Gustavo

anos depois, em 1924, seria eleito “Príncipe dos Po-

Barroso (1888-1959), que seriam eleitos mais tarde,

etas Brasileiros”, em concurso da revista Fon-Fon.

em 1938 e 1923, respectivamente, e Júlia Lopes de

Ao juntar ao seu o nome do já então reverenciado

Almeida (1862-1934), única mulher da lista, vítima

Machado de Assis (1839-1908), único autor digno

da misoginia da Casa.

de menção no prefácio, Alberto de Oliveira ampli-

Ao núcleo fundador da Academia pertenciam,

fica o caráter canônico do livro e estabelece uma

além de Machado de Assis, Lúcio de Mendonça

espécie de “padrão qualitativo” às suas opções. A

(1854-1909), Garcia Redondo (1854-1916), Artur

relação entre os dois vinha de longe: Machado de

de Azevedo (1855-1908), Aluísio Azevedo (1857-

Assis destaca Alberto de Oliveira em seu famoso

1913), José Veríssimo (1857-1916), Valentim Maga-

ensaio A nova geração, de 1879; prefacia seu segun-

lhães (1859-1903), Domício da Gama (1862-1925),

do livro, Meridionais, cinco anos depois; e referenda

Coelho Neto (1864-1934), Olavo Bilac (1865-1918),

sua participação como sócio-fundador da Academia

Rodrigo Otávio (1866-1944), Medeiros de Albu-

Brasileira de Letras, em 1897.

querque (1867-1934), Graça Aranha (1868-1921)

É importante notar que a Academia vivia um

e Magalhães Azeredo (1872-1963). Eleitos pos-

momento de solidificação de sua imagem como

teriormente eram: João Ribeiro (1860-1934), em

repositório oficial da cultura brasileira e para isso

1898; Xavier Marques (1861-1942), em 1919; Vi-

aproximava-se do poder instituído: em 1900, a Lei

cente de Carvalho (1866-1924), em 1909; Afonso

Eduardo Ramos autorizava o governo a dar insta-

Arinos (1868-1916), em 1901; Afrânio Peixoto, em
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1910; Alcides Maia (1878-1944), em 1913, e João

essas escolhas. Ao lado de uma maioria de escrito-

do Rio (1881-1921), em 1910. Doze não tinham li-

res de segundo plano, houve os que se distinguiram

gação direta com a Academia: Felício Terra (1851-

e firmaram sua posição em outros gêneros que não

922), Gonzaga Duque (1863-1911), Alcides Flávio

o conto (os romancistas Aluísio Azevedo e Graça

(1863-1928), Virgílio Várzea (1863-1941), Alberto

Aranha, os críticos José Veríssimo e João Ribeiro, os

Rangel (1871-1945), Tomás Lopes (1879-1913),

poetas Olavo Bilac e Vicente de Carvalho); os que,

Veiga Miranda (1881-1936), Oscar Lopes (1882-

desprezados por décadas, encetaram uma aparente-

1938), Monteiro Lobato (1882-1948), Roque Calla-

mente irresistível reascensão (João do Rio e o Mon-

ge (1888-1931), Gastão Cruls (1888-1959) e Hugo

teiro Lobato para adultos); os que começam a ter

de Carvalho Ramos (1895-1921).

a obra revista (os casos de Julia Lopes de Almeida

Destrinchando um pouco mais as “apostas” da

e Coelho Neto, na minha opinião, os mais urgen-

dupla de antologistas, podemos constatar, indepen-

tes, por mais injustos) e os diletantes, devidamen-

dentemente da qualidade dos contos, que as esco-

te esquecidos. Assim, dos contistas efetivamente

lhas que não obedeceram à necessidade primeira

considerados importantes no desenvolvimento da

de exposição dos quadros titulares da Academia,

história da literatura brasileira apenas sobraram

recaíram, em sua maioria, em nomes de projeção

Artur Azevedo, Afonso Arinos e Hugo de Carvalho

extra-literária na sociedade. Oscar Lopes, irmão

Ramos, este talvez a aposta mais ousada e certeira

de Tomás Lopes, vinha a ser o fundador da Socie-

da antologia.

dade de Homens de Letras do Brasil, que contou

O leitor contemporâneo pode até estranhar a

entre seus membros com vários acadêmicos; Veiga

falta de um autor como J. Simões Lopes Neto (1865-

de Miranda era à época ministro (civil) da Marinha

1916) nesta antologia, mas relevará quando atentar

no governo Epitácio Pessoa (1919-1922); Monteiro

para o fato de que a produção do gaúcho, conhecida

Lobato celebrava o sucesso de vendas de seus livros

apenas regionalmente, só viria a ser valorizada mais

(Urupês, Cidades mortas e Negrinha) e o êxito de sua

tarde, a partir da década de 40. Estapafúrdia, no en-

carreira de empresário, como dono da prestigiosa

tanto, é a ausência de Lima Barreto (1881-1922).

Revista do Brasil e da editora que levava seu nome;

Neste caso, Alberto de Oliveira e Jorge Jobim não

Alberto Rangel alcançara projeção com a coletânea

podiam sequer alegar que ignoravam a existência

de contos Inferno verde, de 1908, apadrinhada com

do escritor carioca, já que, além de presença cons-

entusiasmo pelo aclamado acadêmico Euclides da

tante nas páginas dos jornais da cidade, vinha pu-

Cunha (1866-1909) – e os desconhecidos Felício

blicando seus livros desde 1909, com alguma re-

Terra e Alcides Flávio eram os pseudônimos atrás

percussão junto à crítica. Não bastasse isso, Lima

dos quais se escondiam dois eminentes médicos,

Barreto havia se lançado, sem sucesso, à vaga de

Nuno Ferreira de Andrade e Antônio Fernandes

Emílio de Menezes (1866-1918) na Academia Bra-

Figueira, respectivamente.

sileira de Letras, em 1919, afinal ganha por Hum-

Revelado o corporativismo que atendeu às pre-

berto de Campos (1886-1934), e no ano seguinte

ferências de Alberto de Oliveira e Jorge Jobim, é

concorrera, com o romance Vida e morte de M. J.

curioso perceber como o cânone de hoje absorveu

Gonzaga de Sá, a um prêmio oferecido pela mesma
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Academia, obtendo apenas uma menção honrosa.

em suas preferências aos 65 anos, idade que tem

Claramente, a exclusão do escritor se deu, não em

quando organiza Contos brasileiros, dão lugar a jo-

função da qualidade de sua obra, mas por razões de

vens desconhecidos na tarefa de referendar autores

política literária. O lugar de destaque que ocupa na

e obras. Tem 28 anos, em 1942, Donatello Grieco,

literatura brasileira coroa a vitória da razão sobre

filho do irascível crítico Agripino Grieco (1888-

o preconceito.

1973), ao publicar sua Antologia de contos brasileiros,

Passados vinte anos da publicação desta primei-

pela Editora A Noite, do Rio de Janeiro. Também

ra antologia de contos, vieram a lume duas novas

28 anos tem Almiro Rolmes Barbosa e 32 anos Ed-

contribuições para a construção do cânone da lite-

gard Cavalheiro (1911-1958), quando lançam Obras

ratura brasileira. Agora, sob o impacto das trans-

primas do conto brasileiro, pela Editora Martins, de

formações políticas promovidas pela Revolução de

São Paulo, em 1943.

30, que havia contrariado os velhos interesses da

A recolha de Donatello Grieco é surpreenden-

oligarquia mineiro-paulista, e das transformações

te, pois, de sua lista de 16 autores, alguns recém-

estéticas introduzidas pelas idéias modernistas afi-

publicados, a grande maioria manteria seu nome

nal vitoriosas, pensava-se o Brasil de maneira di-

inscrito nos manuais de literatura futuros. Ao lado

versa. Exigia-se uma literatura mais “engajada” na

de Machado de Assis (1839-1908), sua opção, entre

discussão da identidade nacional, e menos “exóti-

os que haviam estruturado uma carreira, recai so-

ca”, e para isso valorizava-se, nos autores antigos, o

bre Artur de Azevedo (1855-1908), Afonso Arinos

que de “moderno” eles pudessem conter.

(1868-1916) e João do Rio (1881-1921), já mortos à

Alem disso, se os poetas até o fim da República

época, e Alberto Rangel (1871-1945), Monteiro Lo-

Velha mantiveram-se em posição de destaque na so-

bato (1882-1948) e Gastão Cruls (1888-1959), ain-

ciedade, com poder de controlar a política literária

da vivos. Além disso, recupera três “esquecidos” – J.

(“a poesia era tida como o gênero social e intelectu-

Simões Lopes Neto (1865-1916), Valdomiro Silvei-

almente mais rentável” e não é à toa que Alberto de

ra (1873-1941) e Lima Barreto (1881-1922) – e faz

Oliveira emprestara seu prestígio à nossa primeira

suas apostas em nomes “novos”, Antônio de Alcân-

antologia de... contos), agora cediam espaço para

tara Machado (1901-1935), já falecido, e Mário de

os ficcionistas, devido principalmente à consolida-

Andrade (1893-1945), Ribeiro Couto (1898-1963),

ção do mercado editorial brasileiro, pois romances

Darci Azambuja (1903-1970) e Marques Rebelo

e contos registravam “maior aceitação” do público,

(1907-1973), estes em plena atividade. Infelizmen-

possibilitando uma comercialização mais segura do

te, de Otávio de Teffé (?-1927?) não consegui obter

livro. Por outro lado, a crítica (mesmo que ainda

maiores dados biobibliográficos.

formada basicamente por jornalistas especializados

Em relação à lista de Alberto de Oliveira, Dona-

em literatura) assumia com mais empenho o papel

tello Grieco aceita apenas sete autores, eliminando

de estabelecer os critérios de “canonicidade” dos

todos aqueles execrados pelos primeiros modernis-

autores.

tas como antiquados ou passadistas (Coelho Neto à

Mudam-se os personagens: homens como Al-

frente, como símbolo a combater), os fundamental-

berto de Oliveira, consagrado poeta, irretorquível

mente romancistas, críticos literários e poetas e os
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diletantes. Talvez cometa pelo menos um grande

e por Lindolfo Gomes (1875-1953), fato bastante

equívoco, quando, ignorando Júlia Lopes de Almei-

significativo se lembrarmos que o momento era de

da (1862-1934) e Hugo de Carvalho Ramos (1895-

busca de nossas raízes mais profundas.

1921), inclui Otávio de Teffé, que sucumbirá sem

Por outro lado, Barbosa e Cavalheiro consta-

deixar rastros. Entre os “novos”, Alcântara Macha-

taram, surpresos, que “quase todos” os escritores

do, prematuramente desaparecido, Ribeiro Couto e

divergiam dos entrevistados pela Revista Acadêmica

Mário de Andrade já desfrutavam de fama à época,

quanto aos seus contos escolhidos, e, então, na an-

principalmente em função do extenuante trabalho

tologia foi dada preferência aos títulos apontados

de divulgação e “catequização” realizado pelo úl-

pelos próprios autores, o que amplia ainda mais o

timo. Dos “novíssimos”, Darci Azambuja tornara

interesse pelo livro, tanto por parte dos pesquisa-

célebre sua coletânea No galpão, lançada em 1925,

dores quanto por parte do público em geral, que

e recentemente editara Romance antigo (1940), en-

o transformou num grande sucesso editorial, haja

quanto Marques Rebelo já dera ao público o melhor

vista as sucessivas edições tiradas entre os anos

de sua pena: Oscarina, Três caminhos e Stela me abriu

1940 e 1960. Prevendo contestações, os antologistas

a porta (contos) e Marafa e A estrela sobe (roman-

anotam um habeas corpus preventivo na introdução.

ces).

“Estamos vendo daqui os protestos pelas exclusões,

De natureza bastante diversa é a antologia

não só de certos medalhões, como de inúmeros no-

Obras primas do conto brasileiro, surgida um ano de-

víssimos”, e, dando às costas aos primeiros, procu-

pois da seleta de Donatello Grieco. Os organizado-

ram tranqüilizar os últimos, anunciando a organi-

res, Almiro Rolmes Barbosa e Edgard Cavalheiro,

zação de um novo volume “no qual procuraremos

partiram do resultado de um inquérito patrocinado

dar ao público a justa medida da importância desse

pela Revista Acadêmica. Dirigida por Murilo Mi-

grupo” – e citam uma enfiada de 33 nomes, “entre

randa (1912-1971), a publicação, fundada em 1933,

outros”.

tirou 70 números até 1945, e se transformou num

Bem mais eclética que a interessadamente mo-

bastião do Modernismo no Rio de Janeiro. Ouvin-

dernista de Donatello Grieco, a antologia de Bar-

do “as figuras mais destacadas dos nossos círculos

bosa e Cavalheiro contempla autores consensuais,

literários”, propunha-se a apurar quais eram os dez

como Afonso Arinos, Artur Azevedo, Hugo de

melhores contos brasileiros de todos os tempos.

Carvalho Ramos, João do Rio, Machado de Assis

“Verificamos, porém, que dez contos seriam pouco,

e Monteiro Lobato, junto a outros recém-reava-

muito pouco para formar um panorama mais ou

liados, como Lima Barreto, J. Simões Lopes Neto

menos completo do conto brasileiro; mesmo porque

e Valdomiro Silveira (todos eles hoje canônicos).

inúmeros nomes foram significativamente votados

Inclui ainda escritores rebaixados a segundo pla-

e somente por acaso não ocuparam um dos dez lu-

no, como Júlia Lopes de Almeida, Gastão Cruls e

gares estabelecidos pelo regulamento do concurso”.

Coelho Neto (1864-1934) – além de José Veríssimo

Então, ampliaram a lista para 28 trabalhos, acres-

(1857-1916), que, embora tenha um lugar de hon-

centando, por conta própria, duas fábulas popula-

ra reservado na literatura brasileira como crítico e

res, recolhidas por Barbosa Rodrigues (1842-1909)

historiador, não é mais cogitado como ficcionista.
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Entre os “novos”, nomes consolidados como Antô-

dez melhores contos da literatura brasileira são,

nio de Alcântara Machado, Mário de Andrade e Ri-

pelo menos, duas dúzias” –, cita, entre outros de sua

beiro Couto, e outros em ascensão, como Aníbal M.

preferência, contos de Roque Callage (1888-1931),

Machado (1884-1964), Graciliano Ramos contista

Léo Vaz (1890-1973), Menotti del Picchia (1892-

(1892-1953), João Alphonsus (1901-1944), Oríge-

1961) e Prudente de Morais, Neto (1904-1977).

nes Lessa (1903-1986) e Marques Rebelo.

A partir da década de 1950, as antologias de

E completando a lista, alguns autores que pouco

contos iriam ganhar fôlego e se multiplicar, de-

ou nada nos dizem hoje, como Amadeu de Queiroz

fendendo posições de grupos, etnias, gêneros, até

(1873-1955), Afonso Schmidt (1890-1964), Peregri-

tornarem-se quase onipresentes, como nas estantes

no Júnior (1898-1983), Ernani Fornari (1899-1964)

das livrarias nos dias de hoje. Para além de propor-

e Luís Jardim (1901-1987). Não é de estranhar, no

cionar ao público a possibilidade de tomar conheci-

entanto, a presença desses nomes, se lembrarmos o

mento das inclinações de vários autores num único

caráter abrangente do “círculo literário” que aceitou

livro – numa espécie de “degustação literária” que o

participar do inquérito da Revista Acadêmica, resul-

encaminha para um banquete posterior –, esse tipo

tado seguido de perto por Barbosa e Cavalheiro. Só

de livro continua sendo um dos mais importantes e

para termos uma idéia das ainda não muito claras

eficazes meios de fazer política literária.

referências do gosto estético vigente à época, tomemos a resposta do “Papa do Modernismo”, Mário
de Andrade, ao questionário, coligida no número
38, de agosto de 1938, em que, fazendo mofa – “os

Luiz Ruffato, autor de Eles eram muitos cavalos, é escritor
e também antologista.
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Ah, as crianças do Brasil
tinham de conhecer esses
belos livros...
Leny Werneck

É o que penso, quando releio ou manuseio um
desses livros que um dia me saltaram aos olhos ou
me foram apresentados por um vendedor bem informado, numa livraria ou num estande de salão ou
feira. Alguns, ganhei de amigos autores, ilustradores, editores ou críticos. Lembro que, ao meu encantamento inicial por algumas dessas propostas inovadoras, se sucederam indicações para prêmios ou a
consagração em listas seletivas. Guardo-os sempre
num espaço reservado da estante: perto dos olhos e
do coração. Eles se acumulam, mas não são muitos.
O tempo passa, o gosto se apura, o prazer de lê-los
é sempre igual.
O tempo de vida dos livros para crianças e jo-

mente destruir exemplares não vendidos nos pra-

vens está ficando cada vez mais curto nas estantes

zos definidos pelas normas do mercado. Em geral,

das livrarias e, conseqüentemente, nos catálogos

os autores são avisados e os ilustradores muitas

das editoras. A regra é cruel, lá onde o comercial

vezes recuperam seus originais ou cromos. Mas o

e o marketing ditam a lei. São raras as editoras que

desgosto é grande.

guardam livros por períodos mais dilatados. Na

Na compra de direitos de livros franceses para

França, a Gallimard faz parte dess a exceção. Em

publicação no Brasil, os editores brasileiros se com-

sua maioria, as editoras decidem saldar ou simples-

portam com muita precaução. Sabem apreciar, mas
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evitam adquirir obras em que a originalidade se faz

Então, vou falar deles. Dos livros. Nunca tive a

acompanhar de um preço considerado salgado. Uma

idéia de formar coleção nem sou agente de venda de

coleção pequena, bonita e comercial, relativamente

direitos. Trata-se de uma ligação afetiva, uma trama

mais barata, tem mais chance de venda, no Brasil.

que se forma e se desenvolve, quase como por acaso,

Essas publicações comerciais se repetem, com pe-

entre os livros e as pessoas que os fazem. Escrita,

quenas variações. Estão nas livrarias, nos grandes

papel, imagens, um gosto leva a outro e nos enreda.

mercados e nas bancas de jornais. Existem, é claro,

O gosto pela palavra escrita e pela literatura leva ao

aqui também, as gloriosas exceções de praxe. Vivam

prazer dos belos signos, dos alfabetos, da caligrafia

elas, vivam os editores brasileiros que se aventuram

e, daí, a toda e qualquer manifestação estética que

no campo do novo e do belo, vivamos nós, leitores

resulte do gesto simples e imemorial de registrar

atentos e agradecidos.

algo que foi percebido ou inventado por alguém.

É assim que me permito evocar alguns livros
que tenho encontrado na França, e que, para mim,
168
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guardam o sabor do original, do inteligente e do

A escrita e os mosaicos

comovente, em imagens e textos para crianças e
jovens. Estarão datados? Não, penso. Podem ser

Levar esse gosto aos leitores de todas as idades

encontrados? Sim, alguns estão bem vivos e dispo-

e de diferentes culturas, começando pelas crianças,

níveis. De outros, é fácil encontrar o rastro. O fato

foi uma decisão natural à Suzanne Bukiet, nos anos

é que não os vejo por aqui. Em algumas ocasiões,

80 do século passado. Atenta conhecedora da cultu-

apresentei-os a amigos editores brasileiros, que

ra árabe e livreira, ela criou L´Arbre à Livres, pe-

desconversaram ou os consideraram difíceis. Boni-

quena e famosa livraria internacional no Boulevard

tos, originais, mas difíceis de vender, outra cultura.

Saint-Michel, em Paris. Como editora, participou
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da criação das Éditions Syros Jeunesse, que dirigiu,

atrapalhem, tem um aviso, logo na primeira página

e das Éditions Alternatives, onde também criou

francesa: “Olá, aqui você está na última página do

coleções de alto nível, totalmente voltadas para a

livro. Pegue o sentido contrário.”

escrita, muito apreciadas por colecionadores e bastante copiadas pelos concorrentes.

Com a coleção L´Arbre aux accents, iniciada em
1990 e destinada a jovens leitores, outra ousadia

Em Syros, a coleção L´Arbre à livres foi concebi-

precursora: conjuntos de três livros por país, bilín-

da na perspectiva favorecer o diálogo intercultural.

gües e ilustrados por artistas desses países, mos-

Assim, Suzanne Bukiet escreveu e publicou Écritu-

trando comidas, contos e romances contemporâ-

res, livro de grande formato em que o texto e as

neos. Apresentados como “livros que falam duas

imagens se completam para oferecer à criança uma

línguas”, os primeiros foram sobre Peru, Irã, Grã-

percepção sensível da escrita, em sua multiplicidade

Bretanha, Rússia (naquela época União Soviética),

de manifestações, no mundo. Este livro tornou-se

França e Polônia. Eles foram trazidos ao Brasil por

um clássico e tem sido publicado em vários países.

sua criadora, num seminário para profissionais que

Com Mosaïques, uma ousadia: livro igualmente

dirigi, na Bienal do Livro de São Paulo, em 1992.

de grande formato, em que a documentação icono-

Durante as pausas para o cafezinho, as pessoas iam

gráfica e o texto, impecáveis, contam a história da

vê-los com os olhos, com as mãos e com muitas per-

arte do mosaico, em torno da bacia mediterrânea.

guntas para Suzanne Bukiet. Vários exemplares se

Mosaïques se lê “de trás para frente”, ou seja, do fim

foram, nessas conversas. Os direitos desta coleção

para o começo, virando-se as páginas da esquerda

pertencem à sua criadora, que contou com subven-

para a direita, à maneira árabe. Porque é também um livro bilíngüe. Tem capa árabe e capa francesa. E, para que os leitores dessa língua não se
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Atualmente, Syros é um selo de Nathan, Alter-
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natives é um selo de Gallimard e Suzanne Bukiet

ficos que cobrem as grandes páginas. Os poemas

afastou-se recentemente das lides editoriais para

foram selecionados a partir de obras já publicadas

escrever Croyances - aux origines de la pensée religieu-

na França e oferecem uma bela amostra da riqueza

se, destinado a jovens (e pessoas de todas as idades).

da poesia árabe,

Ele estará terminado até o final de 2008 e eu desejo muito traduzi-lo. Da famosa coleção L´Arbre

que atravessa o tempo. E começa a ser apreciada
por leitores não iniciados.

aux accents, hoje só me resta um exemplar de Jeux

O ano de 1999 foi também o da celebração de

d´enfants, romance russo de Anatoli Kim, com ilus-

dois séculos da invenção da máquina de produzir

trações de Gocha Ostretson. Muito bonito e bom.

papel industrial. A coleção Découvertes Gallimard

A presença da cultura árabe na França sempre

publicou Le papier. Une aventure au quotidien. O li-

foi marcada por concertos, exposições, conferências

vro é compacto e muito informativo. Conta com

e salões de livros realizados na bela sede do Institut

uma iconografia excepcional. A capa é linda. Esta

du Monde Arabe, em Paris, situado às margens do

coleção, criada por Pierre Marchand, mantém um

Sena, no 1, rue Fossées Saint Bernard. Em 1999,

público fiel, na França. Creio que houve (e talvez

durante o 5º Salon Euro-Arabe du Livre, junto com

ainda haja) alguns títulos da Découvertes publicados

uma excelente exposição de caligrafia, encontrei La

no Brasil pela Objetiva, sem grande alarde. A Fun-

Poésie arabe, antologia bilíngüe para jovens leitores

dação Nacional do Livro Infantil e Juvenil selecio-

com imagens de Rachid Koraïchi e caligrafias de

nou para um de seus prêmios, justamente, este livro

Abdallah Akkar, publicada em co-edição por Man-

sobre o papel.

go Jeunesse e o Institut du Monde Árabe. Um li-

Na França, há lançamentos anunciados em ou-

vro precioso, em que os poemas e suas traduções se

tdoors e toda uma programação editorial temática

harmonizam com as imagens e os estudos caligrá-

entrosada com o órgão oficial Réunion des Musées
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Nationaux. Assim, novos títulos são apresentados

de óculos, que aprende balé e vive em Paris com

no quadro de importantes exposições de arte. O

o pai, pequeno comerciante que pratica pequenos

seu preço relativamente baixo (em relação ao de um

negócios, nem sempre muito recomendáveis (uma

grande catálogo, por exemplo) permite que jovens

referência sutil ao pai do autor), no começo da se-

alunos (e o público em geral) tenham acesso a uma

gunda metade do século XX, à espera da viagem

leitura de texto e imagens de qualidade, prolongan-

que os levará ao encontro da mãe, em Nova York?

do o prazer, a informação ou o impacto de uma vi-

Pergunta longa.

sita ao museu. Aprecio, particularmente, Mélancolie,

Patrick Modiano é um excelente autor de Galli-

de Hélène Pringent, cuja leitura veio completar,

mard. Creio que já foi publicado no Brasil, pela

como reflexão íntima e interdisciplinar, o que foi

Rocco. Na França, tem leitores aficionados, entre

para mim uma perturbadora visita à genial expo-

os quais me incluo. Outro grande nome desta edi-

sição Mélancolie (outubro de 2004-janeiro de 2005),

tora é Michel Tournier que, com desenhos de Da-

organizada por Jean Clair no Grand Palais.

niele Bour, nos oferece um clássico: Pierrot ou les

Melancólicos, nostálgicos, o que mais dizer dos

secrets de la nuit. Em formato grande ou na coleção

romances de Patrick Modiano? Quando ele escre-

de bolso Folio Benjamim, o encanto é o mesmo. Pier-

ve para crianças, não é muito diferente. E quando

rô e Colombina vivem seus destinos na pequena vila

sua evocativa história de Catherine Certitude se faz

de Pouldreuzic. Ele é padeiro, ela é tintureira. O

acompanhar das finíssimas ilustrações de Sempé, a

sedutor Arlequim é um nômade pintor de paredes.

leitura flui, envolve, faz sorrir e emociona. Mas a

Pierrô é lunar, Colombina é solar. E quando ela vai

desconfiança se instala. É de se perguntar: a qual

embora, na companhia de Arlequim, deixa um pe-

criança de hoje, ainda mais brasileira, pode interes-

queno anúncio na porta da casa: “fechada por causa

sar a leitura das pequenas aventuras de uma menina

de viagem de núpcias”. O inconsolável Pierrô não
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vão apenas como amostra, um baobá que vira T, um
galho de oliveira que faz D ou uma ameixa que, em
jogo de luz e sombra, faz C. Do ilustrador Philippe
Davaine retenho uma frase de entrevista publicada
no Jornal de Brasília, quando ele aqui esteve, em setembro de 1999:
– Eu tento sempre, nos meus desenhos, colocar
alguma questão para a criança pensar. O livro tem
que ser uma casa para quem está lendo, onde ele
pode entrar e se esconder, esquecendo o mundo.
Para lembrar. As dramáticas evocações de uma
criança deram origem a um dos mais lindos, pungentes e originais relatos ilustrados que conheço,
na prolífica saga do naufrágio do Titanic. O livro,
Navratil, publicado em 1996 por Les Éditions du
Rouergue, foi consagrado pela crítica. Os autores,
Olivier Douzou e Charlotte Mollet, captaram as comoventes lembranças de um senhor idoso, Michel
Navratil, que, na infância, foi o menino-personagem
tarda em também colar o seu aviso na porta da pa-

de quatro anos, náufrago e órfão de pai. Utilizando

daria: “fechada por causa de tristeza de amor”. Até

documentos de época, ilustrações de grande força e

que... Bem, a vantagem deste clássico é que todo

um belo e sucinto texto evocativo, eles conseguiram,

mundo pode se deleitar com o bom texto, as ima-

com simplicidade, realizar uma narrativa em que o

gens de grande frescor, e o final feliz e guloso, feito

final feliz não exclui a lembrança: “Aquela noite está

para crianças. Catherine Certitude e Pierrot et les se-

gravada dentro de mim como se fosse dentro de um

crets de la lune estão disponíveis para publicação no

pedaço de gelo, uma montanha de gelo que eu atra-

Brasil.

vessei, todo o tempo.” Michel Navratil teve tempo

E o que dizer desses livros documentários que
172
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para saborear o sucesso de seu livro. Mas já se foi.

escapam às coleções vestidas de uniforme e se apre-

Questão de vida e morte. O menino Thomas

sentam livres e cheios de inovações? É o caso de

está doente e sofre com a dor e a febre que não o

Arbres du grand vent, de Michel Cosem, magnifica-

abandonam. Mas à noite ele viaja para a ilha onde

mente ilustrado por Philippe Davaine. Foi publica-

encontra os bichos, as árvores e as plantas de que

do pelas Éditions du Rocher, em 2004, sendo desti-

mais gosta. Também encontra um homem estranho

nado a um público leitor a partir de oito anos. Nele,

a quem ele vai fazer a pergunta para a qual, até en-

o autor faz um inventário de árvores que convivem

tão, nenhum adulto tinha dado resposta: “onde ter-

com os ventos. As letras capitulares dos líricos e

mina o infinito?” Thomas et l´infini, de Michel Déon,

informativos vinte e dois verbetes podem ser, e aqui

com ilustrações do consagrado Étienne Delessert, é
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um livro difícil, porque trata do tema da doença ir-

rio, de Jean-Claude Luton e Gilles Leger: a feérica

reversível e da morte. Publicado pela primeira vez

aventura, sem texto, da menininha que saiu para

em 1975, inscreve-se agora na coleção Folio Cadet,

fazer compras porque a mãe estava gripada, e que

de Gallimard Jeunesse, com recomendação de leitu-

se lança na busca do mágico que perdeu sua carto-

ra a partir de nove anos e um suplemento ilustrado

la mágica e está à beira de cancelar seu espetáculo.

que facilita bastante o trabalho do adulto que esteja

Tudo começa num bairro populoso e cosmopolita

desenvolvendo este tema com crianças.

de Paris e segue até o famoso Cirque d´Hiver. Ce-

Sem palavras. Assim é tratada a travessia do

nas de rua, de trânsito e de metrô fazem a festa do

homem pela cidade, em um belo álbum da editora

leitor. E as indicações do percurso da menininha es-

Epigones, datado de 1990. Sara é a artista que, com

tão todas lá, em placas, anúncios e sinais. Publicado

papel rasgado e tinta negra, traça o percurso de um

pela editora Nathan em 1991, Mister Mystério é um

homem, na noite. E a aparição de um gato, muito

dos meus livros preferidos, em que Paris aparece

branco. À travers la ville é um poema gráfico. Este

como vibrante e divertido fundo de tela. E ainda

livro para crianças de todas as idades corresponde

passa mensagem: quem lê se acha...

ao que foi, na época, o grande projeto dessa editora:
contar histórias e propiciar a apreciação estética fora
dos padrões estabelecidos com norma “infantil”.
Quase noturno, de poucas palavras. Porém cheio

Leny Werneck é jornalista, tradutora e autora de vários
livros para crianças publicados na França, entre eles Où
es-tu Iemanjá?, com ilustrações de Philippe Davain.

de vida, com muita gente na cidade, é Mister Mysté-
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A “grande imprensa”
e o golpe de 1964
Eduardo Gomes Silva

Na semana em que o golpe civil-militar de 1964

siderarmos que o artigo de Aloysio representa um

completava 40 anos, um artigo de quatro páginas

primeiro esforço no intuito de destacar e sistema-

publicado no semanário Carta Capital, assinado pelo

tizar um importante instrumento, utilizado pelos

historiador Aloysio Castelo de Carvalho, destoava

fautores da conspiração, no sentido de construir

das demais reportagens, suplementos especiais, do-

consentimento e dar legitimidade ao governo que

cumentários televisivos e demais publicações que,

substituiria o de João Goulart. De fato, na vasta bi-

por ocasião da data, reconstituíam, à sua maneira,

bliografia sobre o golpe, são raras as referências à

a memória do último período ditatorial do país. O

Rede da Democracia, o que acaba conferindo a este

artigo de Aloysio, intitulado “A imprensa golpista

arranjo, na nossa opinião, um papel aquém daquele

– o papel dos jornais cariocas da Rede da Democra-

que de fato representou no referido episódio.

cia na queda de Jango”, enfatizava a relação entre
a imprensa e o processo que levaria ao golpe. Mais

Reconhecendo que não existe uma linguagem

precisamente, a formação e atuação de um inédito

neutra para definir o que seja “grande imprensa”

arranjo editorial – a chamada Rede da Democracia

– haja vista que nenhuma publicação jamais teve de

– envolvendo três das mais importantes empresas

registrar-se como “grande”, ou mesmo “alternati-

midiáticas do período imediatamente anterior ao

va” –, e que o próprio termo seja algo difícil de con-

golpe. A saber: as Organizações Globo, o Jornal do

ceituar, o que a pesquisa para o presente estudo nos

Brasil e os Diários Associados.

mostrou foi que, somente aqueles jornais cujas me-

175

tas, estrutura organizacional e público-alvo apreEmbora de natureza não-acadêmica e publicado

sentassem, no período referido, uma certa reputa-

fora dos muros universitários, não é exagero con-

ção de imparcialidade e profissionalismo e assim
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fossem reconhecidos por seus consumidores (sejam

país, o Correio da Manhã sempre se posicionou

eles leitores ou anunciantes) conseguiram organi-

como defensor das instituições do Estado, apresen-

zar uma frente de fato dotada de êxito em relação à

tando uma linha editorial historicamente favorável

oposição ao governo Goulart.

à defesa da liberdade política.

Exemplos como os jornais Tribuna da Imprensa

Ao se concentrar no estudo do “nível de parti-

e Última Hora ilustram bem a inexatidão do con-

cipação do jornal Folha de S. Paulo no golpe militar

ceito “grande imprensa”, pois, mesmo tendo for-

de 1964”, Luiz Antonio Dias faz, em O poder da im-

matos tradicionais e longa história como diários

prensa e a imprensa do poder – A Folha de S. Paulo e

convencionais, o primeiro também gozava da repu-

o golpe de 1964, um extenso estudo sobre o que con-

tação de “escandaloso” e manipulador de fatos que

siderou de “posicionamento um tanto dúbio” do ma-

dificilmente correspondiam às noções de probidade

tutino paulista no processo que levou ao golpe. Para

e veracidade atribuídas à “grande imprensa”. Já o

tanto, concentrou sua análise nos editoriais, maté-

segundo, criado para dar apoio ao governo Vargas,

rias e até mesmo manchetes do periódico, abarcan-

desde o nascimento não perfazia o perfil de impar-

do o período de janeiro de 1963 até o final da déca-

cialidade retoricamente explorado pelas empresas

da de 60, quando percebe que “há uma mudança de

jornalísticas.

posição da Folha de S. Paulo com relação ao governo
militar”. É justamente este alargamento do recorte

Outro exemplo de inexatidão quanto ao termo

temporal que faz O poder da imprensa e a imprensa

“grande imprensa” pode ser apontado por outro pe-

do poder... chegar ao porquê do apoio da Folha de S.

riódico de igual importância naquela conjuntura e

Paulo ao Golpe de 1964. Segundo Dias, o “favoreci-

que, assim como Tribuna da Imprensa e Última Hora,

mento político-financeiro” obtido pelo Grupo Fo-

não participou da Rede da Democracia. Trata-se do

lhas por parte do governo Castello Branco e, antes

Correio da Manhã, que, identificado com as classes

mesmo do golpe, a ação coerente enquanto empresa

médias conservadoras e com o pensamento liberal

em sempre almejar e obter lucro, fez com que a Fo-

– também engrossou as fileiras oposicionistas ao

lha apoiasse a destituição de Goulart. Em suas pa-

governo Goulart entre 1963 e 1964. Mas, diferente

lavras: “(...) um jornal que apoiasse o golpe de 1964,

dos jornais que compuseram a Rede, esse diário não

liderado e organizado pelas elites do país, poderia

cessou suas críticas ao quadro político-econômico

obter uma certa simpatia dos anunciantes, que sem

do país no momento posterior à dita “Revolução

dúvida nenhuma faziam parte desta elite golpista.

de 31 de Março”, assumindo uma precursora posi-

Esta simpatia muito provavelmente poderia repre-

ção oposicionista ao governo dos generais que, no

sentar um aumento considerável nos lucros deste

campo da “grande imprensa” nacional, seria assu-

jornal, através dos contratos de publicidade”.
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mido somente após a decretação do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968. Ademais, fundado

Embora tenha mencionado outros aspectos que

em 1901 por Edmundo Bittencourt e pautado pela

justificassem a posição e o papel do jornal – como o

intenção de atuar intensamente na vida política do

“reacionarismo da Folha de S. Paulo quando se trata
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de disciplina e hierarquia” –, Dias dá centralidade

da política a partir do século XVIII, com a demo-

ao “aspecto empresarial” como justificativa para tal

cratização progressiva do espaço público provo-

posicionamento. Mesmo quando trata da complexa

cada pelas revoluções liberais”.

relação de grande parte da imprensa brasileira, e
por extensão a Folha, com o complexo IPES/IBAD,

Tais estudos nos chamam atenção pelo fato de

Dias a reduz às razões das “leis do mercado”, o que

que entender a imprensa como aquilo que, não raro,

acaba simplificando tal relação. “Quando falamos

é defendido pela própria imprensa – “instituição de

em leis do mercado nos referimos a lei da oferta e

sustentação de regimes democráticos”, ou o “quarto

procura. (...) Portanto, a aceitação no mercado pu-

poder” –, não nos ajuda a entender a complexidade

blicitário era fundamental para que o grupo Folhas

inerente à sua natureza e o seu papel em momentos

continuasse crescendo como um complexo empre-

de tensões sociais como os anteriores a golpes de

sarial da indústria cultural. Divergências com gru-

Estado. Antes disto, acabam por nos levar a ingê-

pos tão poderosos, como o complexo IPES/IBAD

nuos paradoxos, como o explicitado por Geisa em

e a ABA (Associação Brasileira de Anunciantes),

seu trabalho. “É razoável supor que à imprensa es-

poderiam ser fatais às metas do grupo Folhas.”

pecialmente interessa o fortalecimento da democracia, já que esse regime representa a possibilidade

Já em O papel da grande imprensa na prepara-

de pleno exercício das suas funções (...) É esse apa-

ção dos golpes militares – Estudo comparativo entre

rente paradoxo que [a dissertação] se propõe in-

o Brasil, 1964, e a Argentina, 1976, Geisa Cunha

vestigar: a colaboração da imprensa na preparação

Franco tenta, num primeiro momento, deslocar o

de regimes que, pela sua natureza, necessariamente,

foco do fator empresarial em relação ao papel da

restringem a liberdade de expressão.”

imprensa no golpe, para se concentrar no papel
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“elitista desempenhado pelo jornal O Estado de

Quando tenta resolver tal paradoxo, a autora

S. Paulo quando da incorporação das massas no

adota o atalho de que tentara se desviar inicialmen-

cenário político, acentuada no Brasil pelo gover-

te, localizando na natureza empresarial da imprensa

no Goulart (1961-1964), e na Argentina pelo go-

a justificativa do apoio de O Estado de S. Paulo e do

verno Isabelita Perón (1974-1976). “A história do

La Nación aos golpes ocorridos em seus respectivos

Brasil e da Argentina é fértil em momentos em

países: “Ainda que a liberdade seja vital para o exer-

que as elites tentam impedir a ampliação da par-

cício das suas funções, sendo o jornal uma empresa

ticipação popular através de medidas autoritárias,

privada, a defesa da empresa e a defesa da ordem

quase sempre com a participação dos militares. O

necessária ao desenvolvimento de seus negócios, em

temor da participação das massas leva as elites a

alguns momentos passam a ser mais importantes

exigirem a redução da esfera pública, reprimindo

que a defesa da liberdade. Por isso, a metamorfose

ou controlando os conflitos sociais.” Geisa toma

verificada em certos setores da imprensa, de porta-

a imprensa como uma “força política importante,

voz da sociedade em instrumento de legitimação do

uma vez que o controle da opinião pública – que a

autoritarismo, não é de todo incompreensível.”

caracteriza – tornou-se um aspecto fundamental
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A complexidade que as cerca, porém, faz das em-

qual o golpe de 1964 representou, em si, importan-

presas midiáticas terem comportamentos distintos

te etapa. Diferente do que propõe grande parte da

de outras empresas em um processo como os que

literatura sobre o golpe, a chamada “crise política”

geram golpes de Estado. E mesmo se operarmos no

que o precedeu estava longe de ser apenas política,

nível da lucratividade, por exemplo, como justifica-

stricto sensu; impossível de ser limitada ao aspecto

tiva para o papel desempenhado pela “grande im-

político-parlamentar. Há muito tal disputa já havia

prensa” carioca no golpe de 1964, tal complexidade

alcançado as ruas da cidade, as fábricas, as redações

se mostra presente. É o que nos revela o exemplo

e as estações televisivas e radiofônicas do país. A

dos Diários Associados neste processo. Um dos

utilização política desta última mídia, por exemplo,

sustentáculos da Rede da Democracia, o grupo en-

já havia sido realizada com êxito dois anos antes da

tão presidido por Assis Chateaubriand deparou-se

criação da própria Rede da Democracia; e é sob esta

com consideráveis perdas financeiras após unir-se

experiência que Calmon se refere nesse pronuncia-

com os grupos de O Globo e Jornal do Brasil para

mento:

criar a Rede. O texto que se segue é de Fernando
Morais, autor de um extenso estudo sobre a vida de

“Outro cidadão, também gaúcho e também

Chateaubriand. “Transformado em uma trincheira

petebista, recorreu ao rádio, através da chamada

de combate ao governo de João Goulart (...) O Jor-

‘Cadeia da Legalidade’ por ocasião da crise resul-

nal tinha agora de se defrontar com um agravante

tante do sr. Jânio Quadros, para garantir a posse

ao qual estava pouquíssimo habituado: os veículos

do vice-presidente. (...) A liberdade de criticar, de

de Chateaubriand viram secar, da noite para o dia,

atacar, de vilipendiar, através do rádio era para-

as sempre generosas tetas e os favores do Banco do

doxalmente exercida, com exclusividade, pelos

Brasil, do Ministério da Fazenda e dos institutos de

inimigos da liberdade, pelos que sonham com a

previdência.”

implantação de uma ditadura do tipo cubano, chinês ou russo, em que só se faz ouvir a voz dos

Segundo o pronunciamento de estréia de João

detentores do poder.

Calmon, representante dos Diários Associados, à
Rede da Democracia, esta nascia “para impedir o

De fato, o êxito obtido pelo então governador

monopólio liberticida e subversivo”: “De hoje em

do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, ao coman-

diante, o povo apreciará, todas as noites, o diálogo,

dar uma cadeia radiofônica que pregara o direito de

o debate, a discussão, tudo isso que acabaria no mo-

posse de João Goulart quando da renúncia de Jânio

mento em que os homens do monólogo conquistas-

Quadros, na crise de 1961 – aglutinando forças po-

sem os últimos postos chaves que ainda não ocupam

pulares através de apelos emitidos pelo dial da Rá-

na administração pública.”

dio Guaíba, ao mesmo passo em que sensibilizava
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e trazia para esta causa o decisivo apoio de oficiais
Ilustrativo do período em que foi pronunciado, o

legalistas do III Exército, sobretudo o coronel Ma-

excerto acima nos revela pelo menos uma das mui-

chado Lopes – serviu como exemplo paradigmático

tas faces de uma complexa disputa hegemônica na

do poder aglutinador exercido pelo rádio.
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No mesmo sentido, a luta por parte daqueles à

apoiando desde o princípio o governo Goulart – in-

frente da Rede da Democracia, em quebrar o refe-

clusive quando da tentativa de impedimento de sua

rido “monopólio da propaganda”, justificava-se pela

posse, após a renúncia de Jânio Quadros.

campanha que o mesmo Leonel Brizola realizava
através microfones da Rádio Mayrink Veiga. Depu-

Infelizmente, o retrato desta mudança através

tado federal pelo Rio de Janeiro desde 1962, Brizola

dos editoriais e das matérias assinadas na Luta De-

comandava a Frente de Mobilização Popular, utili-

mocrática não fora o objetivo a ser perseguido pela

zando as ondas dessa rádio carioca como amplifica-

pesquisa da qual este trabalho é fruto. Todavia, já

dores do programa defendido pela Frente.

no período compreendido entre outubro de 1963 e
abril de 1964, percebe-se o franco posicionamento

Também na mídia impressa registrou-se a de-

da Luta em sentido oposto à massa representada

fesa do governo Goulart na aqui entendida disputa

pela “grande imprensa” carioca – e também nacio-

hegemônica travada entre as empresas midiáticas.

nal – naquele período. Nesta massa, destaca-se o

Além da Última Hora (jornal historicamente com-

jornal O Dia.

prometido com o projeto varguista do qual Jango
era herdeiro), o jornal Luta Democrática represen-

Fundado em 195l por Chagas Freitas (futuro

tou papel importante naquele cenário. De defensor

Governador do Rio de Janeiro durante o período

do udenismo e de caráter franco-conservador na

ditatorial), O Dia pode ser apontado como exem-

década de 1950, a Luta Democrática atravessou a cri-

plo paradigmático dos chamados “jornais sensa-

se que levaria ao golpe empunhando a bandeira de

cionalistas”. Francamente inclinado ao espectro

defesa do governo janguista, do nacional-reformis-

conservador do cenário político-partidário daquele

mo e, em conseqüência, do projeto varguista. Não é

período, também no seu caso é impossível disso-

difícil associar esta radical mudança ao igualmente

ciar a orientação partidária de seu fundador com

díspare movimento que seu fundador, Tenório Ca-

sua própria linha editorial. Anteriormente filiado

valcanti, realizou em direção ao nacional-reformis-

ao PSP, Chagas Freitas elegeu-se deputado fede-

mo.

ral pelo PSD nas eleições de 1962, mantendo-se (e
mantendo O Dia) no grupo pessedista de oposição a
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Tido como um poderoso trunfo da UDN en-

Jango, a despeito da formal aliança de seu novo par-

tre as décadas de 1940 e 1950 por representar um

tido com o PTB nacional. É de extrema importân-

udenista atípico, com extrema identificação com a

cia atentarmos para o papel ímpar desempenhado

chamada “malta” da Baixada Fluminense, Tenório

pelo O Dia quanto à disputa hegemônica travada no

Cavalcanti tornou-se uma verdadeira máquina de

campo midiático na década de 1960. Com uma tira-

votos a partir de sua filiação àquele partido. Toda-

gem recorde e de fácil assimilação quanto ao corpus

via, com a contínua polarização no terreno político-

de seu conteúdo, O Dia representava uma espécie

partidário a partir do governo JK, Cavalcanti aca-

de Tribuna da Imprensa popular, mas com um raio

ba por romper com a UDN em 1960 e filiar-se ao

de incidência muito superior ao periódico de Carlos

Partido Social Trabalhista (PST) no ano seguinte,

Lacerda.
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É pela análise dos pronunciamentos proferidos

namento do seu plano de poder.” Mais à frente, cio-

na Rede da Democracia que podemos auferir como

so de seu papel à frente a criação da Rede, Calmon

fora colocado em prática o que aqui estamos enten-

se mostra orgulhoso de seu papel.

dendo como programa político-estratégico da Rede
da Democracia. A centralidade de determinados

“Como se vê, muitas e boas razões tinha eu ao

temas, os argumentos defendidos e por quem fora

insistir, naquele fim de 1963, para que os democra-

defendido, a análise contextual empreendida por

tas organizassem, também, a sua rede de rádios e

seus palestrantes e demais fatores nos revelam um

tevês. Felizmente, a 25 de outubro desse mesmo

quadro mais nítido daqueles que formaram a Rede,

ano, o meu desejo se transformava em realidade,

elucidando também quais eram seus interesses e es-

a palavra se convertia em ação. A Rede da Demo-

tratégias empregadas na disputa pela hegemonia e

cracia, contando com as mais prestigiosas estações

controle do Estado naquele período.

deste país, fazia a sua primeira transmissão.”

Dois anos após o golpe de 1964, chegava ao

Não teria sido apenas com a publicação de In-

mercado editorial brasileiro a obra intitulada Duas

vasão vermelha que João Calmon teria a oportuni-

invasões – invasão vermelha, espécie de livro de me-

dade de tomar para si os dividendos de ter, segun-

mórias concentrado, cronologicamente, nos acon-

do ele próprio, “concebido uma cadeia radiofônica

tecimentos políticos imediatamente anteriores ao

que abrangesse, no plano nacional, dezenas de es-

golpe. Assinado por João Calmon e constituído sob

tações (...) utilizadas permanentemente em defesa

a ótica deste, que era então deputado federal pelo

dos princípios democráticos.” Harmonizando suas

PSD do Espírito Santo, Invasão vermelha foi precur-

atividades parlamentares com a de diretor-geral

sora de uma série de obras memorialísticas escritas

dos Diários e Emissoras Associadas (e dirigindo, ao

por aqueles ou sobre aqueles que participaram do

lado de Theóphilo de Andrade e José Velasco Porti-

assalto ao poder em 1964. Mas não é por este papel

nho, uma das mais importantes publicações do gru-

de vanguarda que tal obra nos interessa.

po de Assis Chateaubriand, o periódico carioca O
Jornal), Calmon iniciaria, já em meados 1963, uma

A mais significativa contribuição desse livro re-

incisiva corrida em favor de sua candidatura a vice-

side na transcrição que traz do depoimento prestado

presidente da República, com vista às eleições pre-

pelo general Assis Brasil – chefe da Casa Militar do

vistas para 1965. Campanha que logrou êxito em

governo Goulart – junto ao Inquérito Policial Mili-

fevereiro de 1964, quando uma convenção do PSP

tar a que respondia meses depois do golpe. Segun-

finalmente ratificou os nomes de Ademar de Barros

do Calmon, o general Assis Brasil teria confessado,

e o seu como candidatos do partido à Presidência e

“honestamente”, que “a colocação de um poderoso

a Vice-Presidência, respectivamente, no pleito na-

dispositivo de propaganda – emissoras de rádio e de

cional que se avizinhava. Tal escolha fora o clímax

televisão, mobilizados pela Rede da Democracia –, a

da meteórica carreira política de um parlamentar

serviço dos adversários do Sr. João Goulart contri-

que atravessara os últimos meses colhendo títulos

buiu, de maneira decisiva, para o pronto desmoro-

honoríficos nas mais recônditas plagas, sob a defe-
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rência de “paladino defensor da democracia”. Tendo

quisera inserir a Rede da Democracia nos regis-

O Jornal como verdadeira vitrine às suas iniciati-

tros da história sobre o golpe de 1964. Papel, ali-

vas de oposição ao governo Goulart, não era raro

ás, que os paralelos históricos poderiam facilmente

Calmon ter seu nome atrelado à defesa do regime

ratificar. Haja vista o exemplo de Carlos Lacerda

democrático e à própria criação da Rede da Demo-

e sua coluna Tribuna da Imprensa – posteriormente

cracia. Como se pode ver neste artigo publicado n’

transformada em jornal –, de Tenório Cavalcanti e

de 30 de outubro de 1963:

sua Luta Democrática, e O Dia, de Chagas Freitas.
Verdadeiros trampolins utilizados por estes empre-

“Felicitando-o calorosamente pela sua patriótica
idéia de formação da Rede da Democracia, congra-

sários/jornalistas para galgar cargos de representação pública.

tulo-me com os nossos patrícios que poderão ter
através desta Rede esclarecimentos para conven-

Inspirada “nos mais puros sentimentos de pa-

cerem o nosso povo a não aceitar a pregação dos

triotismo”, a Rede da Democracia foi formalmente

falsos nacionalistas, estes em contínuo monólogo

levada ao ar às 22h30 do dia 24 de outubro de 1963,

liberticida e subversivo e que só desejam entregar

através dos pronunciamentos de João Calmon, M.F.

o nosso país ao comunismo, aos mesmo comunistas

Nascimento Brito e Roberto Marinho (dirigentes e/

(sic) que assistem à falência do regime comunista

ou proprietários das empresas Diários Associados,

na Rússia.”

Jornal do Brasil e Organizações Globo, respectivamente). Assim como naquela noite, sua transmis-
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À primeira vista, portanto, este inédito arranjo

são radiofônica seria feita em conjunto – e por isso

midiático, encabeçado e posto em prática por três

rede – entre as estações radiofônicas das referidas

das mais importantes empresas jornalísticas da-

empresas, indo ao ar, cotidianamente, até meados

quele período (Diários Associados, O Globo e Jor-

de abril de 1964. Tinha ainda o seu grau de inci-

nal do Brasil), responsável por uma campanha inci-

dência expandido graças à publicação integral dos

siva, conjunta e de abrangência nacional em favor

pronunciamentos radiofônicos, levados à mídia im-

da destituição do governo Goulart, nada mais foi

pressa pelos jornais que compunham o seu arranjo

senão um palanque privilegiado para alavancar as

– com especial destaque para O Jornal, fiel cumpri-

ambições políticas daquele bacharel capixaba que,

dor desta tarefa –, além de contar com um número

como frisou no livro Invasão vermelha, ingressara na

muito expressivo de estações radiofônicas que, pelo

carreira jornalística em 1937 “por mero acaso” após

interior do País, retransmitiam sua programação.

ter sido convidado por Chateaubriand para trabalhar como repórter na sua organização, alcançan-

Tecnicamente, portanto, a Rede da Democra-

do “o posto máximo da hierarquia dos Associados”

cia representava uma atuação direta e conjunta de

duas décadas depois.

três empresas jornalísticas que à época somavam,
no âmbito carioca, três emissoras de rádio e três
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Plataforma política para sua campanha à Vice-

dos maiores diários de circulação do Rio de Janeiro,

Presidência em 1965. Foi assim que João Calmon

com tiragem total que ultrapassava 300 mil exem-
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plares diários. No campo da radiodifusão, englobava

res. Já no Estado de S. Paulo, este número chegava a

duas das três primeiras em audiência no então Esta-

pouco mais de 300.000 exemplares. Em uma ainda

do da Guanabara. Já em relação aos diários, os nú-

incipiente Brasília, a tiragem/diária média não al-

meros estimativos pelo Anuário de Imprensa, Rádio

cançava os 3.000 exemplares.

e Televisão apontam um crescente número de tiragens por parte de O Globo – que, comparando os

Atrelado a estes números, um último dado ilus-

anos de 1951 e 1960, passou de 100 mil exemplares

tra o grau de abrangência que os pronunciamentos

diários na primeira data para 218 mil na segunda,

da Rede da Democracia pôde ter alcançado pelo in-

tornando-se o maior vespertino do Rio de Janeiro

terior do país. Não era raro as principais capitais

naquele momento –, ao passo que o Jornal do Brasil

brasileiras possuírem somente dois ou três jornais

figurava como o terceiro maior matutino do Rio de

diários locais, o que aumenta consideravelmente a

Janeiro em 1960, com uma tiragem de 59 mil exem-

importância daqueles que integravam os Diários

plares diários. Ainda segundo esta fonte, o “órgão

Associados. Recife, por exemplo, contava com três

líder dos Diários Associados” – subtítulo que acom-

matutinos e um vespertino (dentre estes, o Diário

panhava o matutino carioca O Jornal – amargava

de Pernambuco – dos Diários Associados); Salvador,

um desconfortável sexto lugar no ranking dos sete

um matutino e um vespertino (Diário de Notícias e

matutinos de maior tiragem daquele ano, com apro-

Estado da Bahia, também dos Associados); Brasília,

ximadamente 27 mil exemplares diários. Mas era

apenas dois matutinos (um deles, o Correio Brazi-

graças a seu imenso conglomerado midiático que

liense, também da organização fundada por Assis

os Diários Associados davam peso e abrangência à

Chateaubriand). A despeito de uma cobertura local

Rede da Democracia.

e nem sempre de preponderância política, todos
eles reproduziam diariamente os editoriais assina-

Ainda segundo os aspectos técnicos destas empresas jornalísticas que deram suporte à criação

dos por Chateaubriand e as notícias produzidas e
distribuídas pela agência Meridional.

da Rede, é pertinente destacar a proeminência que
suas emissoras radiofônicas e os seus jornais diários

Uma vez delineada a estrutura com a qual con-

detinham no cenário nacional daquele período, uma

tava para que seus pronunciamentos chegassem a

vez que eram irradiados/circulavam a partir do

um número cada vez mais vasto de ouvintes/leito-

verdadeiro centro político do país, o Rio de Janeiro.

res, cabe-nos apontar os aspectos pelos quais a Rede
da Democracia está sendo aqui entendida como ele-

Para ilustrar tal proeminência, recorremos a al-

mento de profunda relevância para o entendimento

guns dados estatísticos sobre o período. Sob a rubri-

do golpe de 1964. Politicamente, esse inédito ali-

ca “Jornais de informação geral existente no Brasil-

nhamento entre os três gigantes da comunicação

1963”, o Anuário Estatístico do Brasil/IBGE informa

revela, per se, a complexidade dos interesses atre-

que, somados matutinos e vespertinos, a tiragem/

lados à criação da Rede. Inédito, pois, a despeito do

diária média entre os jornais do então Estado da Gua-

papel de proeminência desempenhado pela impren-

nabara ultrapassava a marca das 1.500.000 exempla-

sa brasileira em episódios decisivos da história polí-
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tica do país, não há registros nesta mesma história

Embora tenha utilizado uma estrutura que se

de uma atrelagem programática entre duas ou mais

coadunava perfeitamente com a noção de rede, o

empresas jornalísticas, unidas por cadeia nacional e

programa radiofônico levado ao ar em outubro de

nas proporções da Rede.

1963 contou preponderantemente com a colaboração de um grande número de representantes de

Mas o que de fato distinguiu a Rede da Demo-

instituições civis, militares e parlamentares que,

cracia das demais campanhas oposicionistas pro-

justamente por isso, rompiam o âmbito redacional

movidas pela imprensa nacional naquele período,

de oposição. No entanto, a despeito dos pronuncia-

para além do seu poder de abrangência, foi, num

mentos dos representantes dos Diários Associados,

plano mais estratégico, a preocupação de seus idea-

Jornal do Brasil e Organizações Globo no programa

lizadores em justamente não fazer da Rede somente

de estréia, e de um ou outro pronunciamento de Ro-

mais um locus da campanha anti-Goulart, mas sim

berto Marinho e João Calmon ao longo dos meses,

– e aí reside o aspecto que melhor a caracteriza –

os seus microfones estavam predominantemente

apresentá-la como um espaço onde representantes

voltados a representantes parlamentares, oficiais

de um novo programa político para o país pudessem

militares, empresários, dirigentes sindicais, repre-

ser ouvidos e, desta forma, tivessem suas propostas

sentantes e porta-vozes de entidades patronais, estu-

difundidas.

dantes, clérigos e demais porta-vozes de setores cujos
valores e projetos defendidos não eram outros senão

Isso não significou, todavia, que a campanha de

aqueles implementados pelos fautores do golpe.

oposição ao governo federal articulada pelos jor, O Jornal e, em menor escala, pelo

É através da análise dos pronunciamentos des-

Jornal do Brasil, tenham cessado após o lançamento

tes representantes ao longo da existência da Rede

do programa da Rede da Democracia. Pelo contrá-

que temos oportunidade de identificar, em caráter

rio. Como já observamos, as poucas pesquisas sobre

explícito, os valores e projetos dos quais o progra-

o tema nos têm mostrado que houve uma espécie de

ma fora porta-voz. Isto não impede, todavia, que

crescendum no que tange à oposição da imprensa

percebamos já nos primeiros pronunciamentos na

ao governo Goulart, à medida que este abandonava

Rede da Democracia os indícios de que os seus ide-

a postura conciliatória característica da forma de

alizadores a pensavam justamente como um ins-

domínio que representava – de caráter nacional-

trumento capaz de ultrapassar a barreira da mera

reformista –, e assumia a defesa das reformas de

desestabilização ao governo Goulart.

nais

184

base como bandeira última, no afã de controlar a
representação de seu governo sob uma classe tra-

Estes indícios podem ser resgatados pelo já

balhadora organizada e cada vez mais atuante, fora

citado programa de estréia da Rede, quando os

da órbita populista de domínio. Mas é justamente

representantes/proprietários das três empresas

neste aspecto que reside todo o esforço e êxito da

jornalísticas puderam difundir o programa polí-

constituição da Rede da Democracia.

tico-estratégico que aquele empreendimento pretendia cumprir. Transmitido em 25 de Outubro de
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1963 pelas rádios Globo, Tupi e JB, retransmitidos

UDN de Minas Gerais, Milton Campos, apresentou

através de uma rede “de centenas de emissoras de

“votos para que o povo brasileiro fique atento aos

todo o Brasil”, e transcritos na íntegra pelo O Globo

esclarecimentos que a Rede da Democracia pode

e O Jornal nos dias seguintes, os pronunciamentos

oferecer para o bem do país”, uma vez que, segundo

de João Calmon, Nascimento Brito e Roberto Mari-

o senador, “a necessidade da defesa do regime não

nho são ricos ao demonstrar o delineamento de tal

precisa ser posta em destaque, sobretudo porque o

programa político-estratégico. A defesa dos valores

inimigo está a postos para destruir um sistema po-

democrático-liberais e de valores “cristão-ociden-

lítico que tanto nos custou a instituí-lo”.

tais” – que gozaria de inequívoca centralidade no
programa político-estratégico da Rede da Demo-

O destaque em torno do papel da Rede como

cracia, sobretudo pelo seu caráter aglutinador – e o

locus privilegiado de esclarecimento da “opinião

“apartidarismo” com o qual a Rede, retoricamente,

pública” também é deveras explícito neste primeiro

pretendia atuar, marcaram por exemplo o pronun-

programa. É o que sublinha, por exemplo, o líder

ciamento de Roberto Marinho, que conclamava:

sindical João Santana – presidente do Sindicato dos
Arrumadores do Estado da Guanabara. Segundo

“Todos os democratas devem participar da luta

a transcrição de seu pronunciamento, falando em

pela causa nacional, que é a da liberdade, da justi-

nome da entidade que presidia, Santana “afirmou

ça e do direito. Essa obrigação é ainda maior nos

entender que a democracia é o único meio de se de-

momentos de crise, quando o país vê-se ameaçado,

fender a opinião pública (...) e que a Rede da De-

como está hoje, pela agressividade dos que desejam

mocracia irá esclarecer o povo brasileiro em todos

afastá-lo de seus princípios, tradições e vocação libe-

os seus problemas”. Não foi outra a centralidade do

ral. A Rede da Democracia, que vai ao ar hoje, pela

pronunciamento de Pedro Aleixo (UDN/MG), para

primeira vez, não terá colorido político-partidário.

quem a criação da Rede prestaria “mais um inesti-

Inspira-se nos mais puros sentimentos de patriotis-

mável serviço à Nação.” Outro palestrante da noite,

mo e na preocupação com os destinos nacionais em

o senador udenista pelo Rio Grande do Sul Daniel

tão grave momento da vida brasileira.”

Krieger também conduziu suas falas pelo mesmo
caminho. Segundo transcrição de O Jornal. Dizendo

Além de Marinho, líderes parlamentares de di-

que “a omissão é um erro e a ação um dever, face às

ferentes partidos também chamavam atenção para

ameaças do regime”, o senador “elogiou a formação

a importância que a Rede da Democracia poderia

da Rede da Democracia e frisou que “o seu destino

exercer na defesa de tais valores. Ulisses Guimarães,

é o destino da liberdade do país”.

185

por exemplo, vice-líder do governo na Câmara Federal e deputado federal pelo PSD/MG, destacou:

A vulgarização de temas importantes como as

“Merece aplausos a iniciativa que visa assegurar a

reformas de base e a associação de todos os seus de-

liberdade e a ordem. Uma Rede que objetiva divul-

fensores com o comunismo ganhavam nas páginas

gar a excelência da democracia (...) é uma iniciativa

destes jornais níveis absurdos. Paradoxalmente, a

de autêntica necessidade pública”. Já o senador pela

natureza “menos conflituosa” com a qual Goulart
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pretendia realizar a reforma agrária – indenizar os

ca para engrossar o coro de oposição a Goulart, en-

donos das terras desapropriadas com títulos públi-

tre eles o ex-presidente Juscelino Kubitschek. “No

cos, o que implicava reformar a Constituição – ser-

dia 20 de março, afinando o tom com o ‘clima po-

vira como mais munição a favor de seus oposicio-

lítico’ dominante, o ex-presidente também fez uma

nistas, dentre eles a própria Rede da Democracia.

declaração anticomunista, em discurso proferido na
convenção do PSD que o lançou candidato à suces-

As críticas a esta “manobra” partiram de todos

são de Goulart.” O Globo iniciaria assim a matéria

os lados. “A estratégia de Jango é pressionar o Con-

sobre o discurso de JK: “Define-se Kubitschek: Re-

gresso, para que lhe seja dado o poder de reformar

púdio sem Vacilações ao Comunismo Internacional

a Constituição” – imprimia o Jornal do Brasil. “A

– ‘Repudiaremos sem vacilações o comunismo, que

causa principal dos males, cabe insistir, reside no

jamais conseguirá empolgar o nosso povo livre e

desvirtuamento da autoridade civil que faz o jogo

cristão’”.

da investida totalitária, transigindo, ostensivamente, com os comunistas” – insistia o jornal na mesma

A realização do Comício das Reformas, bem

edição. Em editorial, O Globo denunciava: “Uma vez

como a sua repercussão na imprensa carioca – o

aceito o princípio de alterar a Carta Magna, esta-

Jornal do Brasil, por exemplo, o rotulou de “co-

rão abertas as portas para mudanças profundas nas

muno-sindical” – fora decisivo para que o contra-

instituições”.

ataque oposicionista fosse posto às ruas; não sem
antes ser aludido pela própria imprensa. “O povo

Os dias que antecederam e os que sucederam o

deve responder à altura esta verdadeira afronta ao

chamado Comício das Reformas serviram de arre-

nosso País” – imprimia O Dia, numa postura nota-

mate para que a imprensa oposicionista intensifi-

damente incitativa.

casse sua força, inclusive demandando a interven-

186

ção autoritária do Estado (leia-se Forças Armadas).

Se o comício pró-reformas reuniu mais de 200

“Até lideranças há muito afastadas das atividades

mil pessoas em frente ao prédio da Central do Bra-

públicas voltaram ao cenário político, como o ex-

sil, o ato que se repetiria dezenas de vezes sob a

presidente e marechal Eurico Dutra, que deu de-

designação Marcha da Família com Deus pela Li-

clarações à imprensa advertindo sobre a ‘ameaça’

berdade, e se tornou um ícone da participação civil

comunista às instituições.” Ou então em manchetes

oposicionista ao governo Goulart, reuniu em sua

que imprimiam na população carioca o desejo de tal

primeira edição cerca de 500 mil pessoas. E, se não

intervenção militar. Exemplo: “Senhoras do Jardim

bastassem as enormes proporções do próprio ato –

Botânico pedem ao Exército que salve o Brasil do

que, segundo o historiador Carlos Fico “denotou a

perigo vermelho”.

complexa rede de desestabilização na qual estava
inserida a oposição a Goulart” –, a “grande impren-

Além de Dutra outros nomes importantes também estavam sendo chamados pela imprensa cario-
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Povo do Brasil,

dos seus direitos”; mais que um “lócus de visibilidade da política, e principal ponte entre governo e

A Pátria, imensa e maravilhosa, que Deus nos

público” – como se definiam, na qualidade de porta-

deu, está em extremo perigo. (...) Deixaram in-

vozes da opinião pública –, esses jornais tiveram pa-

filtrar-se no corpo da Nação, na administração,

pel importante na fomentação de um clima político.

nas Forças Armadas e até nas nossas igrejas os

Sem incorrer no anacronismo e apontar nos últimos

servidores do poder totalitário, estrangeiro e de-

dias de março um desfecho inevitável à crise polí-

vorador.

tica brasileira, verificamos ao longo deste mês um
considerável aumento da incidência de editoriais e

Não defendemos a nossa casa enquanto era tem-

colunas políticas com este flagrante intuito.

po, quando era fácil,, agora, as forças do mal,
da mentira e da demagogia ameaçam a própria
vida da família brasileira.

Francamente inclinada à incitação de uma intervenção militar – como o editorial de primeira
página do Jornal do Brasil, que conclamava o “Exér-

Mas hoje, na praça pública, no dia da família,

cito a restabelecer a legalidade e o estado de direi-

essa multidão imensa veio, espontaneamente, res-

to no País (...) e colocar o presidente da Repúbli-

ponder ao chamado das mulheres brasileiras. (...)

ca na ilegalidade” –, a “grande imprensa” carioca
encontraria nas últimas atitudes de Goulart uma

Reformas, sim, nós as faremos, a começar pela

“incondicional prova de um processo revolucioná-

reforma de nossa atitude. De hoje em diante os

rio em curso”. A decisão do governo em afastar o

comunistas e seus aliados encontrarão o povo de

ministro da Marinha, Sílvio Mota, após a Revolta

pé.(...)

dos Marinheiros – denotando uma clara vitória dos
líderes marinheiros frente a oficiais de alta patente

Fiéis às nossas religiões, fiéis à nossa Constitui-

–, somada à presença do próprio Goulart, na sede

ção, fiéis à nossa pátria – construiremos o Brasil

do Automóvel Clube do Rio de Janeiro, em 30 de

autêntico, livre, forte e feliz.

março de 1964, numa assembléia da associação dos
sargentos – “prestigiando com sua presença um ato

Com Deus, pela Liberdade, marcharemos para a

político de militares inferiores” –, marcariam não

salvação da Pátria!

só o deslocamento das tropas do general Olympio
Mourão Filho rumo ao Rio de Janeiro, como tam-

187

bém o início de mais uma mudança na conturbada
Notadamente mais uma declaração do que pro-

relação entre Estado e imprensa no Brasil.

priamente a divulgação de uma notícia, este exemplo captado nas páginas de O Globo ilustra perfeitamente o papel que a “grande imprensa” carioca
exercera nos preparativos do golpe. Mais que um

Eduardo Gomes Silva é mestre em História pelo
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
Federal Fluminense (PPGH/UFF) e pesquisador da
Fundação Biblioteca Nacional (FBN/RJ).

porta-voz “desinteressado de suas reivindicações e
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Jóias em forma de livro
Vera Lúcia Miranda Faillace

A vinda da Família Real para o Brasil, em 1808,

Para isso, foi criada, pelo Ministério da Cultura,

deu à Colônia um novo significado, criando-se uma

governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitu-

nova infra-estrutura para abrigar, no Rio de Janei-

ra do Rio de Janeiro e Prefeitura de Petrópolis, a

ro, a corte do império português. Neste contex-

Comissão Organizadora das Comemorações pelos

to, inúmeras instituições foram criadas, inclusive

200 anos da chegada da Família Real portuguesa ao

a Imprensa Régia e a Real Biblioteca, embrião da

Brasil. Dois anos depois, em 2010, pois foi em 1810

atual Biblioteca Nacional. Para compreender me-

que aqui chegaram os pertences da Família Real,

lhor a importância do momento, transcrevo aqui

dentre eles a Real Biblioteca, será comemorado o

o comentário, feito em 1835, pelo ilustre viajante

bicentenário da Biblioteca Nacional.

alemão chamado João Maurício Rugendas: “É em

Primeiro, Real Biblioteca, depois Biblioteca Real

1808 que começa realmente a história do Brasil e do

e Pública da Corte. No período do Império, foi de-

Rio de Janeiro; e se desde então não houve grandes

nominada de Biblioteca Imperial e Pública e, no dia

acontecimentos, vitórias ou derrocadas sangrentas,

4 de março de 1876, assumiu oficialmente o título

suscetíveis de atrair para o país a atenção de obser-

de Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Somente

vadores superficiais, as modificações que ocorreram

em 1948, após o Estado Novo, tornou-se Biblioteca

no estado intelectual e material da antiga colônia,

Nacional. Uma biblioteca nacional é, universalmen-

e principalmente da capital, são da mais relevante

te, o lugar onde se guarda a história bibliográfica

importância”.

de um país para as gerações futuras. Hoje, nossa

Agora em 2008, no Brasil e em Portugal, está

Biblioteca Nacional possui um acervo estimado em

sendo celebrado com grandes festejos o bicentená-

9 milhões de peças (livros, manuscritos, periódicos,

rio da viagem da família real portuguesa ao Brasil.

estampas, mapas, partituras etc.) e, segundo dados
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da Organização das

no ano de 1378. Ou-

Nações Unidas para

tros livros de horas

Educação, Ciência e

foram posteriormente

Cultura (Unesco), é

sendo

considerada a oitava

ao acervo da Biblio-

biblioteca do mundo e

teca Nacional, através

a primeira da América

de doações e aqui-

Latina. Como funcio-

sições

nária responsável pela

o século XIX. Hoje,

área de Manuscritos,

conservados na Divi-

creio ser esta uma boa

são de Manuscritos,

oportunidade

encontram-se

para

desde

nove

peças merecedoras de

projeto às comemora-

estudos mais acurados

ções do bicentenário

por parte dos pesqui-

da chegada da Família

sadores especialistas

Real ao Brasil: o de

no assunto.

os livros de horas, que
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incorporados

Livro das Horas: projeto vai catalogar e divulgar a
preciosa coleção da BN,

Para entender a
proveniência de al-

se constituem numa das mais preciosas e belas cole-

guns desses livros de horas é necessário conhecer a

ções trazidas de Portugal.

história da Real Biblioteca portuguesa, que no pas-

Em novembro de 1807, quando o príncipe re-

sado chegou a ser uma das melhores coleções bi-

gente d. João, a rainha Maria I e toda a família real,

bliográficas da Europa e cujo acervo, como já disse,

diante da invasão de Portugal pelas tropas napoleô-

constituiu o núcleo inicial da Biblioteca Nacional.

nicas, deixaram Lisboa com destino ao Brasil, trou-

Como escreveram seus biógrafos, a Real Biblio-

xeram a Real Biblioteca, com cerca de 60 mil peças,

teca teve uma origem acidental e cheia de aventu-

entre livros, manuscritos, estampas, mapas, moedas

ras. O incêndio gerado em decorrência do terre-

e medalhas. Veio também com a família real a livra-

moto que surpreendeu Lisboa no dia primeiro de

ria chamada do Infantado (livros para leitura e edu-

novembro de 1755 destruiu o Palácio da Ribeira,

cação dos príncipes, filhos dos reis), cujos impressos

sede do governo português, onde estava localizada

foram incorporados à Real Biblioteca. Neste acervo

a Livraria d’El Rei, livraria essa que tivera seu pri-

estava, provavelmente, o mais antigo livro de horas

meiro núcleo organizado pelos soberanos d. João I

português que se tem notícia, O livro de horas de dom

(“O da Boa Memória”, 1385-1433), d. Duarte (“O

Fernando, rei de Portugal que, a pedido do padre

Eloqüente”, 1433-1485) e d. Afonso V (“O Africa-

Joaquim de Sá, pregador do rei d. Fernando e mi-

no”, 1438-1481). Depois do terremoto, já instalado

nistro português junto ao papa Gregório XI, o teria

no Palácio da Ajuda, o rei de Portugal d. José I (avô

encomendado ao artista italiano Spinello Spinelli,

de d. João VI), que teve como missão reconstruir

2/10/09 5:45:43 PM

Jóias em forma de livro |Vera Lúcia Miranda Faillace|

Lisboa, tratou, com o auxílio de seu todo poderoso

transferida em 1810. O primeiro lote (que trouxe

ministro conde de Oeiras, futuro marquês de Pom-

também os manuscritos da coroa) veio acompanha-

bal, de juntar o que restara do incêndio e organizar

do pelo servente da Real Biblioteca, Joaquim José

uma nova biblioteca, adquirindo valiosas coleções.

de Oliveira. O segundo saiu de Lisboa em março

Como observa Gilberto Vilar de Carvalho em

de 1811, trazia a Biblioteca Real em 66 caixotes,

sua Biografia da Biblioteca Nacional (1807-1990),

aportou no Rio de Janeiro em junho e veio acom-

editada em 1994 pela Irradiação Cultural, “num fo-

panhada pelo bibliotecário Luis Joaquim dos Santos

lheto intitulado Processos célebres do Marquês de Pom-

Marrocos. O terceiro, e último lote, saiu de Lisboa

bal (1882), relata-se que a Biblioteca Real da Ajuda,

em setembro de 1811 com 87 caixotes de livros, fo-

menina dos olhos d’El Rei, nunca parou de crescer:

ram embarcados na charrua (navio de transporte da

seja com os livros dos Cônegos de São Vicente de

época) São João Magnânimo sob a guarda do ser-

Fora, quando estes foram transferidos para o Mos-

vente José Lopes Saraiva.

teiro de Mafra e ficaram privados de suas coleções,

Em novembro de 1811 estava reunida toda a bi-

seja com os numerosos espólios de bibliófilos con-

blioteca real em terras brasileiras. Assim, “estava

denados à morte ou ao exílio”.

salvo o grande acervo cultural português, salvo do

No Palácio da Ajuda foram reunidas duas co-

incêndio, salvo da destruição e da pilhagem próprias

leções distintas: a Livraria Real (ou Real Bibliote-

de uma guerra, salvo dos perigos de uma longa e in-

ca, que era a biblioteca privativa dos monarcas) e a

certa travessia marítima”, afirma Carvalho em seu

do Infantado (especializada na formação dos filhos

livro já citado.

dos soberanos). Em pouco tempo a nova biblioteca

Para acomodar o acervo foi requisitado, através

real foi recomposta. Este acervo, no ano de 1795,

do decreto real de 27 de junho de 1810, o andar

escapou de um o outro incêndio ocorrido no antigo

superior do Hospital da Ordem Terceira do Carmo

Barracão Real da Ajuda.

(Rua Primeiro de Março). Como o espaço era insu-

Em novembro de 1807, quando a corte veio para

ficiente, um novo decreto foi assinado, revogando

o Brasil, o príncipe regente d. João não conseguiu

o primeiro, para que o acervo ocupasse também os

trazer, na correria da fuga, a sua Biblioteca Real,

porões ou as catacumbas do mesmo hospital. A data

cujo grandioso acervo lhe conferia prestígio e po-

da assinatura deste novo decreto, 29 de outubro de

der. O que veio com ele foram documentos políticos

1810, tornou-se a data oficial de fundação da Biblio-

e administrativos do Estado lusitano e, no navio

teca Nacional brasileira. Até o ano 1814, a consulta

Medusa, apenas a biblioteca do conde da Barca.

ao acervo só era permitida mediante consentimento

Para a longa viagem rumo ao Brasil, o acer-

régio; já a partir desta data a biblioteca foi plena-

vo da Real Biblioteca foi dividido em três lotes e

mente aberta à população. Houve uma nova mudan-

acondicionado em algumas centenas de caixotes.

ça em 1858, com o acervo tendo sido transferido

Na correria para embarcar em 1807, os caixotes

desta vez para o Largo da Lapa (Rua do Passeio, no

foram esquecidos no porto, permanecendo por al-

prédio onde hoje se encontra a Escola de Música da

gum tempo, debaixo de sol e chuva, até retornarem

Universidade Federal do Rio de Janeiro), endereço

para o Palácio da Ajuda. Ela começou de fato a ser

no qual permaneceria até 1910, quando a biblioteca
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ganhou a sua sede definitiva na Avenida Rio Bran-

livro A espiritualidade da Idade Média Ocidental, ele

co, no centro do Rio.

faz um estudo da evolução que essa espiritualidade

Estudar e entender os livros de horas exige

teve no período e as transformações ocorridas na

também conhecer melhor o livro e a leitura na Ida-

sociedade e, particularmente, no homem medieval

de Média. Alguns autores são fundamentais para

que, a partir do século XII, começa a mudar: “...

a construção deste referencial. Em primeiro lugar

um fenômeno de efervescência espiritual que se ma-

está o historiador Jacques Le Goff, por ser respon-

nifesta através da manipulação das formas de vida

sável por uma obra revolucionária, tanto no conhe-

religiosa”.

cimento do período medieval, como nos métodos

Para conhecer a coleção livros de horas que

históricos. Ele nos apresenta uma releitura, melhor

pertenceu à família real portuguesa e para refletir

dizendo, uma nova visão do período medieval que

sobre sua importância na história da leitura, nesse

foi preconceituosamente convencionado como “Ida-

determinado período e lugar, é necessário conhe-

de das Trevas”.

cer, ainda que muito brevemente, o que foi a Idade

Diz Le Goff em seu livro As raízes medievais

Média em Portugal. Um roteiro de fontes e biblio-

da Europa, editado no Brasil pela Vozes em 2007:

grafia para a investigação medievalista é o Guia do

“ [...] uma nova era do livro aparecera nos séculos

estudante de história medieval portuguesa, do historia-

XII e XIII com a multiplicação de novas catego-

dor lusitano Antônio Henrique Rodrigo de Oliveira

rias de leitores; além de mestres e de estudantes,

Marques.

um número crescente de leigos entrava no mundo

Para compreender a função, o simbolismo e a

da leitura. Pode-se falar de uma laicizaçao da cris-

dimensão social das imagens que figuram nos li-

tandade através da evolução do livro. Certamente, a

vros medievais, deve-se recorrer às idéias de dois

religião e a devoção continuavam a ter um grande

estudiosos da arte iconográfica: Erwin Panofsky,

espaço nos manuscritos. Mas via-se, por exemplo,

que em suas obras aborda, com grande erudição,

desenvolver-se, no século XIII, um tipo de livro

as artes visuais nas suas diferenças e significados,

de devoção destinado especialmente às mulheres.

ligados ao estilo dos artistas e de seus respectivos

Portanto, o livro foi, com a escola, um dos instru-

períodos, e Jean-Claude Schmitt.

mentos de promoção feminina. Esta categoria de

Para Schmitt, a imagem é uma das formas pe-

obras são os livros das horas.[...] Os livros das ho-

las quais a sociedade representa o mundo: “[...] as

ras continuavam sendo obras destinadas aos ricos e

imagens mais comuns são provavelmente as mais

aos poderosos, sendo sua brilhante ilustração obje-

representativas das tendências profundas da cultu-

to particularmente caro, ao passo que o ‘belo livro’

ra de uma época, de suas concepções de figuração,

ornado de miniaturas estava em regressão. O livro

de suas maneiras de fazer e de olhar esses objetos.

universitário e o aumento dos livros utilitários fa-

Todas as imagens, em todo o caso, têm sua razão

ziam recuar o livro objeto de arte”.

de ser, exprimem e comunicam sentidos, estão car-

Outro importante autor medievalis-

regadas de valores simbólicos, cumprem funções

ta, mais voltado para o estudo da espiritualidade na

religiosas, políticas ou ideológicas, prestam-se a

Idade Média Ocidental, é André Vauchez. No seu

usos pedagógicos, litúrgicos e mesmo mágicos. Isso
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quer dizer que participam plenamente do funciona-

viços curtos denominados ‘Ofício menor da abenço-

mento e da reprodução das sociedades presentes e

ada Virgem Maria’ (uma compilação de cerimônias

passadas [...] com o cristianismo medieval e seu ve-

religiosas curtas), recitados em vários momentos

lho apego à representação antropomorfa, há muito

do dia e da noite. Tendo por modelo o oficio divino

tempo situa as imagens no centro de seus modos de

– serviços completos ditos diariamente pelo clero –,

pensar e de agir.”

ofício menor que compreendia os Salmos e outros

Na Idade Média (período da história européia

trechos das Escrituras, bem como hinos, ofícios dos

que vai do século V ao XV), a maioria da população

mortos, orações especiais para santos e um calen-

que habitava a Europa Ocidental passava grande

dário. Esses volumes pequenos eram eminentemen-

parte de suas vidas em ofícios religiosos. Leigos e

te instrumentos portáteis da devoção, podendo ser

religiosos rezavam no mesmo livro: o Saltério, série

usados pelo crente tanto em serviços públicos da

de 150 salmos encontrados em toda Bíblia. A maio-

igreja como em orações privadas [...]”.

ria dos saltérios, em latim, altera a seqüência dos

O livro de horas clássico começa com um calen-

salmos, incluindo hinos, cantos fúnebres, louvores,

dário, seguido de passagens dos quatro evangelhos

exaltações reais e canções de peregrinos. Mas, ba-

(João, Lucas, Mateus e Marcos), as Horas da Vir-

sicamente, o saltério é um livro de preces da igreja

gem Maria, as Horas da Cruz, as Horas do Espírito

católica para uso eclesiástico. Com a mudança na

Santo, os Salmos Penitenciais e Ladainhas, o Ofício

espiritualidade do homem (século XII), sentiu-se,

dos Mortos, Sufrágio dos Santos e Orações diver-

então, a necessidade de um livro mais acessível aos

sas. Essa disposição era bastante flexível, adaptan-

leigos. Um livro não litúrgico, alheio às cerimônias

do-se à devoção particular da pessoa para quem o

públicas e coletivas – concentradas nas abadias, nas

livro era destinado.

igrejas e catedrais – e que não fosse submetido a ne-

Nem todos os livros de horas eram decorados,

nhum controle ou revisão por parte das autoridades

pois isso dependia muito da condição financeira do

eclesiásticas, como acontecia com os saltérios, mis-

proprietário, mas, em geral, o que primeiro salta aos

sais (para as missas) e breviários (para as orações

olhos nesses livros manuscritos medievais são suas

breves do cotidiano). Em outras palavras, tal obra

ilustrações: as miniaturas e as iluminuras. Por mi-

deveria ser uma composição personalizada (priva-

niatura entende-se a ilustração propriamente dita,

da, do interior das casas, dos castelos) de um novo

qualquer desenho, letras ornadas e historiadas, vi-

texto de devoção secular.

nhetas espalhadas pelo texto, cenas pintadas, pintu-

Diz Alberto Manguel em seu clássico Uma his-

ras de página inteira etc., escritos ou pintados com

tória da leitura:“[...] não surpreendeu que um dos

as tintas originais do mínio (cor vermelha). A ilu-

livros mais populares da época fosse o livro de ora-

minura, parte ornamental da decoração, tem todos

ções pessoais ou Livro de Horas, comumente re-

os caracteres da grande pintura, sendo desenhos

presentado em pinturas da Anunciação. Escrito em

ilustrativos com abundância e variedade de cores.

geral à mão ou impresso em formato pequeno, em

Neles, empregava-se também, além das tintas, finas

muitos casos iluminados com requinte e opulência

folhas de ouro.

por mestres da arte, continha uma coleção de ser-
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Deus no momento em que o leitor fazia a sua ora-

celebradas pela manhã e tarde. As completas devem

ção, sem a mediação da igreja, que até então havia

ser rezadas antes do repouso da noite.

monopolizado a escrita religiosa. Progressivamen-

Na Idade Média e no Renascimento, os livros

te, as ilustrações vão deixando de ser sagradas para

de horas exerceram um papel de suma importância

serem profanizadas, saindo do domínio dos mostei-

social, servindo para o ensino da leitura nas resi-

ros, passando para as mãos dos iluminadores laicos

dências abastadas e da nobreza. Conta-se que Luis

nos castelos e nas oficinas dos bairros das univer-

IX, o santo, aprendeu a ler neles. Muitas vezes era

sidades, perto dos copistas e dos livreiros. Tanto

o único livro da família, uma vez que a Bíblia sem-

que, para Fischer, no final da Idade Média, as ilu-

pre foi muito cara. Serviam também como registros

minuras e miniaturas incluídas nas páginas desses

familiares de nascimentos, falecimentos etc. Eram

livros constituíam o principal trabalho artístico da

reveladores da riqueza de seus proprietários, sendo

Europa Ocidental.

comprados como jóias preciosas que valorizavam

Escritos geralmente em latim, os livros de ho-

as coleções dos bibliófilos endinheirados. Assim,

ras assim eram chamados devido à passagem con-

figuravam nos inventários como peças de alto pre-

tida no salmo 118, 164 (da vulgata): “Sete vezes ao

ço (bens móveis) e serviam como presente do noivo

dia, eu te louvarei Senhor, pela eqüidade dos teus

para sua prometida e como presentes para monar-

julgamentos”. A igreja católica adotou a prática ju-

cas por ocasião de sua coroação (vide as grandes

daica de recitar orações em horas fixas do dia (pela

coleções dos museus e bibliotecas nacionais).

manhã, ao meio-dia e no fim do dia); acrescentou

O período que vai de 1350 a 1480 representou o

uma oração noturna, as completas, e deu ao todo

apogeu dos livros de horas. Na Baixa Idade Média,

nomes para as horas canônicas ou litúrgicas. São

possuir e ler um livro era um privilégio dos ricos

Bento determina para seus monges a regra de sete

e daqueles de elevado status social. O livro de ho-

horas, seguindo o que diz a passagem do salmo

ras encarnava, de certa forma, o arquétipo do livro

acima mencionado. Os sete nomes das orações são:

em sua função simbólica: de grande utilidade para

Matina (meia-noite); Laudes (três horas); Prima

o ensino e de grande valor comercial, pois era uma

(seis horas); Tercia (nove horas); Sexta (doze ho-

refinada obra de arte. Por tudo isso, ele manteve

ras); Noa (quinze horas); Véspera (dezoito horas), e

uma destacada popularidade até o século XVI.

Completas (vinte e uma horas).

A literatura sobre história do livro e da leitura

As horas canônicas (cada uma das horas indica

é um referencial teórico-metodológico fundamental

um oficio divino ou liturgia) podem ser divididas

para entendermos os significados práticos e simbó-

em duas categorias: Horas menores (Prima, Tércia,

licos dos livros de horas. Roger Chartier, historia-

Sexta e Noa) e as Horas maiores (Matinas, Laudes e

dor que nos ajuda, com seus estudos, a decifrar a

Vésperas). Nas menores devem ser rezadas as ora-

história do livro, da leitura e de seus leitores, suas

ções que evocam um acontecimento do Evangelho

transformações e revoluções ao longo dos séculos

ou dos Atos dos Apóstolos. Por exemplo, na Noa

até a era digital, destaca em A ordem dos livros: “A

é lembrada a hora da morte de Jesus na cruz. As

longa história da leitura nos fornece os essenciais.

maiores são horas principais e, como tais, devem ser

Sua cronologia se organiza a partir da localização
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de duas mutações fundamentais. A primeira incide

com textos heréticos, a leitura silenciosa, privada e

sobre a transformação da modalidade, corporal, do

em isolamento, propiciou inseguranças em relação

ato da leitura e insiste sobre a importância decisiva

ao valor da fé individual que, como observa Cavallo

da passagem de uma leitura necessariamente orali-

e Chartier (1998:171), alimentou idéias sobre re-

zada, indispensável ao leitor para a compreensão do

formas religiosas encontrando fervorosos adeptos

seu sentido, a uma leitura possivelmente silenciosa

entre as famílias mercantes urbanas e as famílias

e visual. Essa revolução diz respeito à longa Idade

aristocráticas. Para Chartier, essa privatização da

Média, quando a leitura silenciosa, antes restrita

prática da leitura é incontestavelmente uma das

aos scriptoria (oficinas de cópias) monásticos, entre

principais transformações culturais da modernida-

os séculos VII e IX, ganha o mundo das escolas e

de.

das universidades no século XII, e dois séculos mais
tarde, as aristocracias leigas”.

196

conseqüentemente, seu comércio bastante lucrati-

A técnica de leitura que predominava na An-

vo. O preço do suporte (as folhas de pergaminho)

tiguidade pagã, cuja cultura era privilégio de uma

era bastante elevado. Mais elevado ainda era o pre-

elite social, era a leitura em voz alta, para os outros

ço da cópia, pois bons copistas eram raros e traba-

ou para si mesmo, uma leitura preocupada em re-

lhavam lentamente. Acrescentava-se, ainda, o valor

produzir o sentido e o ritmo da escrita (os textos

do tipo de escrita, do número de fólios, formato,

eram escritos para serem lidos). Nos mosteiros e

presença de ilustrações, encadernações etc. Só com

conventos medievais, durante a Alta Idade Média,

o aparecimento do papel, das universidades e das

se praticava tanto a leitura coletiva (feita nos espa-

bibliotecas é que o livro vai se tornar mais acessível

ços comunitários por ocasião dos ofícios, durante as

e mais difundido.

refeições e exercícios espirituais), como a leitura in-

Embora muito desejado pelos pesquisadores e

dividual (que era solitária: estudo e meditação). O

bibliotecários, a elaboração de um catálogo de ma-

livro mais lido era a Sagrada Escritura, pois consti-

nuscritos não é tarefa fácil de se realizar. Algumas

tuía a base da espiritualidade monástica.

bibliotecas tradicionais européias, como a nacional

Estava-se diante de uma revolução: a passagem

de Viena, iniciaram seus catálogos no século XIX,

de uma leitura oralizada para uma leitura silencio-

e no século seguinte ainda não haviam concluído o

sa e visual. Como observa ainda Chartier, no livro

projeto. A sua execução é lenta e complexa, quanto

História da Vida Privada, “a conquista da leitura so-

mais especializado for o catálogo.

litária possibilitou as novas devoções que modificam

Principal veículo para difundir e divulgar o

radicalmente as relações do homem com a divinda-

conteúdo de uma coleção de manuscritos, ou de

de”. Numerosos textos religiosos foram traduzidos

qualquer fundo bibliográfico, o catálogo é um ins-

em língua vernácula e oferecidos aos leigos como

trumento de referência que orienta o pesquisador,

meio de se buscar um relacionamento individual,

indicando o que ele deve consultar em meio aos

direto com Deus, através da leitura e da meditação

inúmeros fundos de uma biblioteca ou de um arqui-

para alcançar o bem-estar espiritual.

vo. Podem ser gerais, se relacionam os materiais de

Além de propiciar a circulação de manuscritos
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ciais, se selecionam o material descrito, em virtude

A preciosa coleção de livros iluminados da Bi-

de alguma característica previamente determinada.

blioteca Nacional, de acesso restrito, necessita de

Os catálogos especiais podem ser de manuscri-

um tratamento técnico adequado, amplo e abran-

tos de um autor, de um assunto, temáticos ou de

gente, voltado para suas especificidades e em conso-

manuscritos que apresentem uma característica

nância com as normas internacionais adotadas em

especial, como sua data de cópia, sua origem ou a

outras bibliotecas nacionais. Elaborar um catálogo

língua em que estão escritos. Os mais característi-

impresso e virtual desse valioso material analisan-

cos são os catálogos de manuscritos de uma deter-

do os nove códices que compõem a coleção de livros

minada época, como os medievais, e os manuscritos

iluminados da Biblioteca Nacional (saltérios, mis-

iluminados. Quando se planeja a elaboração de um

sais, breviários, livros de horas etc) e separando os

catálogo de manuscritos deve-se levar em conside-

livros de horas, é o nosso propósito, com vistas a

ração as normas a serem adotadas, a língua da des-

integrá-lo aos produtos da instituição nas comemo-

crição (normalmente a descrição é feita na língua

rações de seu bicentenário, entre 2008 e 2010.

vernácula do catalogador), a terminologia que será
empregada e as questões referentes a sua publicação.

Vera Lúcia Miranda Faillace é chefe da Divisão de
Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional.
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Frente ao oráculo: Murilo
Mendes escreve Siciliana
Horácio Costa

Sicília, a ilha triangular, a Trinácria dos gregos

dar até tornar-se uma sensação tão intensa quanto

antigos, tem representado um destino fabuloso para

qualquer um dos cinco sentidos, a Sicília possui um

o imaginário de gerações e gerações de poetas nela

encanto muito particular: aquele de ser uma forma

não nascidos. Nas Metamorfoses, Ovídio descreveu o

de imago mundi.

destino do pastor Ácis após ser morto pelo ciclope

Murilo Mendes já era um nome muito respei-

Polifemo, ciumento do amor que ele e a bela nin-

tado na literatura brasileira quando foi convida-

fa Galatéia entre si mantinham: após sua morte,

do como professor visitante pela Universidade de

o sangue de Ácis é transformado em um rio que

Roma – La Sapienza, nos anos cinqüenta, e fez a

corre pelas encostas do Etna. Muitos séculos de-

sua jornada siciliana. Ele fora um dos mais impor-

pois, Dom Luís de Gôngora, possivelmente o poeta

tantes poetas da segunda geração modernista, sur-

mais importante do Barroco espanhol, recuperou

gida por volta de 1930.

esta lenda em um poema que Octavio Paz considera

Como já tive a oportunidade de afirmar em al-

a sua jóia, “Fábula de Polifemo y Galatea” (1613).

gumas ocasiões, sua obra sumariza, com a de Carlos

Para gerações de poetas, a Sicília sempre pareceu

Drummond de Andrade, as mais notáveis qualida-

cheia de significado: por exemplo, Goethe, precur-

des dessa importante geração. Desde as suas es-

sor de todos os poetas errantes modernos, disse em

tréias, seus poemas eram escritos com uma clareza

seu Italianische Reise (Viagem à Itália, 1816-17) que

de tom que se mesclava exemplarmente bem com

“ver a Itália sem ter visto a Sicília não é ver a Itália

um pulsar conversacional e que não evitava tratar

em absoluto, pois a Sicília é a chave para tudo”. Uma

de certos temas, considerados demasiado elevados

terra tão multifacetada, geograficamente quanto

pela iconoclasta geração de vanguarda, anterior

culturalmente, e na qual o Tempo parece se desven-

a eles. Os primeiros modernistas brasileiros, que
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iniciaram o movimento de renovação da literatura

momento em que o país sofria mudanças rápidas.

com fanfarra em 1922 – o ano da Semana de Arte

Brasília estava sendo construída; as artes eruditas,

Moderna de São Paulo – favoreceram escrever po-

populares e aplicadas se misturavam para criar um

emas curtos e bem-humorados, que objetivavam

sentido de identidade cultural nacional que mos-

uma comunicação direta, maliciosa, com o leitor.

trava urbi et orbi a vitória da vertente brasileira do

Sua dicção era franca e positiva, tão diferente da-

Modernismo. A poesia, por sua vez, experimentou

quela que dominou a poesia brasileira sob a égide

ainda outra mudança, com a afirmação do movi-

dos movimentos Simbolista e Parnasiano durante o

mento de poesia concreta de São Paulo, que nova-

século XIX, quanto estava conectada com o espírito

mente representou quão profunda era a herança

dos “ismos” que, em todo o mundo, se sucediam um

dos primeiros vanguardistas. Os poetas concretos,

ao outro nas primeiras décadas do século passado.

particularmente os mais ativos entre eles, os irmãos

Por volta de 1930, contudo, tal crença notável nos

Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari,

tempos modernos e no Modernismo abriu caminho

transformaram em seu o dictum de Oswald de An-

a uma operação poética mais sutil, e, concomitante-

drade, o “pai fundador” do Modernismo, um escri-

mente, menos orientada a semelhante positividade:

tor brilhante, de manifestos ousados e influentes

justamente, aquela desenvolvida pela geração de

durante os anos vinte: criar no Brasil um novo tipo

Drummond de Andrade e Murilo Mendes, a primei-

de mercadoria, a “poesia para exportação”. Difun-

ra totalmente moderna que a nossa literatura teve.

dida a sua operação dentro e fora do país, inclusive

Assim, as crenças triunfantes em um brave modern

entre os poetas mais antigos, tais como os próprios

world foram matizadas em um modo mais crítico e

Drummond e Murilo, os poetas mais jovens, contu-

auto-crítico. A poesia de Murilo Mendes revela sua

do, nunca deixaram a terra natal por longos perío-

orientação religiosa e sua turbulência espiritual; a

dos de tempo. Assim, em uma cultura em que uma

de Drummond inclui suas memórias de infância de

das características mais idiossincráticas tem sido

filho de ex-fazendeiros. Estes eram dois vieses pra-

historicamente a ausência de expatriados, a deter-

ticamente ignorados pelos primeiros modernistas,

minação de Murilo Mendes em viver e trabalhar no

às vezes chamados “heróicos”, que estavam mais

exterior chama até hoje a atenção.

preocupados com a fundação de uma cultura bra-

A utopia política e intelectual de criação de uma

sileira moderna do que com a elocução de matérias

nova cultura abaixo da linha do Equador, distan-

subjetivas. Drummond e Murilo puderam imprimir

te da Europa e sustentadora de sua própria hubris,

na dicção da poesia brasileira sua renovação dos ho-

tem raízes em nossos tempos coloniais, e está rela-

rizontes poéticos dos primeiros modernistas, sem

cionada com a formação do Brasil como um Esta-

trair os seus muito consideráveis avanços formais

do independente, unificado sob a monarquia local.

ou o seu quociente vanguardista, e sem rasurar o

Mantida ao longo do século XIX, e reforçada pelos

seu discurso fundacional. Isto é o que nos possibili-

modernistas, foi totalmente responsável pela sua vi-

ta considerá-los centrais no processo da poesia bra-

tória. Apesar disso, essa tendência “nobre” de nosso

sileira contemporânea.

caráter tem tido alguns efeitos colaterais, como, por

Murilo deixou o Brasil para ir à Itália em um
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exclua um viés narcísico, pois os brasileiros vêem

Caos – Janela do Caos, Milão, Schweiler, 1961). Em

o seu país e a sua cultura principalmente como um

resumo, Siciliana representou sua estréia em um ce-

“problema”. Ao analisar em termos freudianos a

nário que logo se tornaria o seu; mais significativo

dificuldade que os brasileiros têm para lidar com

do que isso, oferece um boa amostragem do poeta

a velha metrópole, e, por conseguinte, com a sua

brasileiro, no momento em que encara o “outro” do

origem política, lingüística e cultural, o crítico por-

Velho Mundo numa fase privilegiada em sua vida e

tuguês Eduardo Lourenço recentemente observou

obra.

que o Brasil se vê como o seu próprio pai, a sua

Naturalmente, Murilo já era um poeta cosmo-

própria origem. Tudo isso é aqui exposto como

polita antes de escrever este livro, e a parte de sua

sinalizações para o entendimento das condições e

obra escrita antes de deixar o Brasil é cheia de refe-

das dificuldades que atuam, culturalmente, sobre

rências, culturais e afetivas, ao “arquivo” da poesia

qualquer um – e talvez particularmente sobre um

e da cultura ocidentais. Mas o que está em tela de

poeta – que se expatrie, considerando o contexto

juízo, aqui, não é simplesmente o cosmopolitismo,

cultural brasileiro.

como um conceito aplicável a qualquer um que de-

Murilo Mendes se estabeleceu na Europa nos

senvolva uma orientação menos “nacional” para as

anos cinqüenta por duas vezes: a primeira vez em

bases de seu trabalho ou intervenção. Bem mais do

1954-5, na França e na Bélgica, e a segunda em

que considerá-la simplesmente cosmopolita, pelo

Roma em 1957, desta vez por um período que se

ranço semântico de mundanidade remanescente

estenderia até o fim de sua vida. Nascido em 1901

nessa expressão, o que sublinho aqui é que a escrita

no Estado de Minas Gerais, morreu em Lisboa em

de Siciliana origina-se numa postura diferente, que

1975. Em suas décadas na Europa e particular-

se amalgama no encontro de uma certa subjetivi-

mente em Roma, construiu um círculo de amigos

dade com um locus que possibilita o seu exercício

considerável, entre poetas e artistas. Em 1972,

em nível ótimo. Essa questão não vem expressada,

contando já com muitos livros seus publicados em

simplesmente, pelo tópico de um indivíduo repre-

italiano, ganhou o prêmio Etna-Taormina, o mais

sentativo de uma cultura nova que se defronta com

importante na Itália naquela época. A origem des-

outra antiga; mais ainda, ela não pode ser relaciona-

sa premiação pode ser encontrada na publicação de

da ao bipolar e superestimado debate Modernismo

Siciliana, seu primeiro livro “italiano”, escrito em

versus Classicismo – ou América versus Europa –, no

1954-5 em um período como professor visitante à

que tange aos temas que implica. De fato, no caso

Universidade de Roma – La Sapienza, que lhe per-

que estudamos, tal encontro implicou a escritura de

mitiu intensas viagens pelo país. Foi publicado pri-

uma coleção de treze poemas, com um tonus alta-

meiro em 1959 numa edição bilíngüe (traduzida por

mente consistente, sofisticado e escrutinador, e que

A. A. Chiocchi; Caltanissetta, Sicília, Editore Salva-

se dirige a assuntos humanos fundamentais.

tore Sciascia), prefaciada por Giuseppe Ungaretti,

Siciliana expressa assuntos tais como o signifi-

um dos seus amigos íntimos, quem fora o primeiro

cado do tempo e a existência do oráculo e a busca

professor de literatura italiana na Universidade de

por uma voz poética autônoma como uma ferra-

São Paulo e se tornaria seu tradutor (de Finestra del

menta para a sua exposição; ainda, embasa-se na
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premissa da existência da percepção-guia da voz do

for considerado em relação à tradição judaico-cristã

Ser – oculto ela e oculto ele – que ecoa em alguns

do Gênesis, o que Murilo dá entender nesses versos

lugares e momentos particulares. Todos estes as-

é que a poesia – ou, melhor dito, a palavra poética –

suntos coincidem com a leitura da Sicília em si. A

pode ser o acesso à sua própria transformação como

toponímia siciliana é claramente manifestada: cada

ser humano individual, uma vez contatado, através

um dos poemas corresponde a uma certa cidade ou

dela, um oráculo seu próprio. Em “O Eco em Si-

monumento. Alguns deles, como o primeiro – “At-

racusa”, o poeta arrisca ainda uma outra fórmula,

mosfera siciliana” – trata da vida siciliana no pre-

também ligada ao oracular e à especificidade da pa-

sente contrastada com a persistência das sombras

lavra poética: “tocar o mundo com a voz”. A estrofe

da história que nela incidem. A idéia de drama –

em questão reza:

sexo, violência, éclat – está presente nesses poemas.
Outra série trata de uma Sicília quintessencial: um

Nas tuas cavernas oblongas

lugar onde os restos de eras antigas, as ruínas, faci-

Há um deus que se levanta,

litam o encontro do poeta não com o passado como

Reconstituído no eco:

evocação, mas com, por assim dizer, a caracteriza-

Toquemos o mundo com a voz.

ção de passado presente. Ao invés de drama, estes

202

poemas indiretamente relacionados com a vida sici-

De qualquer modo, voz de quem? A nossa pró-

liana atual focalizam a tragédia. Eu os privilegiarei

pria, ou a do eco, ou a do seu eco? Ou aquela do

na análise que segue.

eco de “deus que se levanta”? O poeta não diz “To-

Ao confrontar esta sensação em um poema cha-

quemos o mundo com nossa voz”, mas de um modo

mado “Meditação em Agrigento”, e após usar a pa-

evasivo, “com a voz”. Tais disquisições podem soar

lavra “oráculo” em um poema anterior (“O Templo

artificiosas. Contudo, a grandeza aparece natural-

de Segesta”), Murilo escreve “Transformar-se ou

mente: nem grandiloqüência, nem retórica artificial.

não, eis o problema”, parafraseando a elocução de

Sim, imprecisão: provavelmente necessária. O eco

Hamlet. Isto recupera um de seus versos – do “Pós-

contrapõe-se ao oráculo, mencionado em “Canção

Poema”, incluído em Poesia Liberdade, 1945 – que

de Termini Imerese”: tocar o mundo com a palavra

diz “Não se trata de ser ou não ser, / Trata-se de ser

do oráculo ou a do seu eco? E no caso do oráculo

e não ser”. Em resumo, nos versos citados, o Ser é

ser próprio, com a própria palavra ascendida, assim,

visto como transformacional: a dúvida ontológica, o

a palavra poética? Quero crer que sim: esta “voz”,

verso metafísico, shakespeariano, é reformado para

este dizer, não parece desligar-se nem do oracular

não mais ser relacionado ao essencial, mas sim ao

nem do poético. Tampouco se confunde, entretanto,

transitório. E uma ontologia transitória não seria, re-

devido à parcimônia do enunciado, a um amálgama

almente, uma contradição em termos?

de ambas instâncias.

No seguinte poema da série, “Canção de Termini

Na última estrofe de “O eco em Siracusa” – a

Imerese”, o enigma parece resolver-se: “Transfor-

propósito, o último poema de Siciliana – Murilo

mei-me à minha imagem, / e o mesmo oráculo sou”.

Mendes diz:

Aparte o conceito quase blasfemo, se o enunciado
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Áspera voz, duplo eco

Em dois poemas escritos em monumentos do

Habitado pelo deus

período da Magna Grécia, Murilo faz declarações

Que subsiste ainda

ousadas. Em “As ruínas de Selinunte”, diz “para a

No homem inumano

catástrofe, em busca/ da sobrevivência, nascemos”.

Eco.

Em “Elegia de Taormina”, escrita nas ruínas do famoso anfiteatro grego, exclama:

Mas, novamente, a sintaxe truncada não deixa
isso claro: é da “áspera voz” ou é do Homem – ou
quem o poeta chama de eco inumano – habitado
pelo deus ainda subsistente, de quem soa o “duplo
eco”? Uma vez mais, tal deus não é referido, como
em alguns outros poemas da coletânea, em letra
maiúscula. Talvez nós sejamos o eco inumano de
um deus menor, que “ministra oráculos espessos”,
como outro verso deste mesmo poema evidencia.
Um aparte: “O eco em Siracusa” pode ter sido
inspirado pelo antigo monumento siracusano,
L’Orecchio di Dionigi, o “Ouvido de Dionísio”. O
nome refere-se a uma particularidade que se encontra em uma caverna artificial batizada por Caravaggio (1571-1610), durante a sua jornada ou fuga
siciliana, dois mil anos depois de ter sido escavada
sob o reino do tirano Dionísio de Siracusa (séc. V A.
C.). O tirano ouvia as conspirações de seus inimigos
através de um conduto escondido, que comunica a
caverna, onde ficavam os prisioneiros, com a superfície, onde ele se situava, semelhante a um tímpano
agigantado, e que o celebrado pintor comparou a
um ouvido. Se esta suposição for verdadeira, como
se pode ponderar, Murilo parte de um espaço específico, mas a bem dizer o rasura, encapsulando-o em
uma espécie de poesia não-anedótica ou circunstan-

Ó intolerável beleza,
Ó pérfido diamante,
Ninguém, depois da iniciação, dura
No teu centro de luzes contrárias.
Catástrofe como destino; beleza como tragédia;
beleza e morte; dor e êxtase. Estes são topoi afins do
Barroco, no reino das Artes, ou da Escatologia, no
da Religião. Nessa última estrofe, o poeta reivindica
indiretamente o ter experimentado algum tipo de
iniciação. Devemos examinar sua poesia para identificar o momento quando esse fato primeiro entra
em sua poética. Ainda no Rio de Janeiro, nos anos
1920, em um memorável poema chamado “Mapa”
(publicado em Poemas, 1930), o sentimento é, justamente, de “iniciação”. Em Siciliana, o tonus é precisamente este, e a noção de ser iniciado novamente
pode responder à ousadia da dicção, à intrepidez
frente ao grandioso, e à escrita de uma poesia como
uma ferramenta para questionar o oracular, todos
traços que de meu ponto de vista caracterizam a
coletânea.
É minha idéia que a Sicília foi o catalisador de

203

um dos mais importantes livros da poesia contemporânea brasileira.

cial, embora ainda relacionada à história siciliana;
ainda assim, no caso dessa suposição ser positiva, a
sua aproximação ao turístico “Ouvido de Dionísio”

Horácio Costa é poeta e professor-doutor na FFLCHUSP.

é absolutamente não-folclórica.
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Viagem ao reino dos livros
Ruy Espinheira Filho

Um escritor veterano me encontrou na rua. Com

menos de 7.300 expositores, representando 110 pa-

a eloqüência de uns chopes na corrente sanguínea,

íses; presença calculada de cerca de mil escritores

pôs as mãos em meus ombros e anunciou:

(Umberto Eco e Richard Dawkins, por exemplo),

“O livro acabou, meu caro! Ninguém lê mais

dos quais 130 da Catalunha, região homenageada;

hoje em dia! Eu, para não dizer que parei inteira-

2.500 eventos (palestras, debates, autógrafos, etc.);

mente de escrever, ponho umas coisinhas na Inter-

400 mil livros novos em exposição, numa área de

net! É onde ainda há alguém para ler!”

170 mil m² (espaço que já se revela pequeno e ga-

Deu um sorriso melancólico e duas palmadinhas
– creio que com intenções consoladoras – em meus

nhará um novo pavilhão a partir de 2009); e um número de visitantes estimado em 300 mil.

braços, concluindo: “Sei que você ainda tem certos

O Brasil esteve representado num estande de

sonhos, certas ilusões, mas o livro acabou! Morreu!

120 m², organizado pela Câmara Brasileira do Li-

Pode escrever o que estou dizendo!”

vro, com participação da Fundação Biblioteca Na-

Assim, devidamente autorizado, escrevo o que
ele me disse...

cional, levando ao comércio internacional do livro
37 editoras e 1.300 títulos, sem contar com os ex-

Por coincidência (ou, como diria Castro Alves:

postos no estande independente da editora Com-

“Por uma fatalidade/Dessas que descem do além”),

panhia das Letras. Chamavam particularmente a

estava eu justamente regressando da Feira do Livro

atenção, no estande CBL/FBL, as publicacões desta

de Frankfurt, à qual fui convidado pela Fundação

última, sobretudo os livros de arte e sobre cultura

Biblioteca Nacional. No momento em que o escri-

brasileira.

tor anunciava a morte do livro, eu me lembrava do

Como, então, recordando o que proclamava o ci-

que testemunhara na Frankfurter Buchmesse: nada

tado escritor, o livro está morto? A verdade é que
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nunca esteve tão vivo. Ele vem conosco há milha-

tenha algo de bom”. Já Lichtenberg parte logo para

res de anos, sua forma já se delineando no espírito

a ignorância: “Um livro é um espelho: quando é um

humano desde que pela primeira vez traçamos na

macaco que se olha nele, não pode encará-lo de vol-

areia, no barro, na madeira, na pedra, o primeiro si-

ta nenhum apóstolo”. E Carlyle constata: “Tudo o

nal da palavra escrita. Em seu livro Cachorros de pa-

que a humanidade tem sido, feito, pensado ou lucra-

lha – reflexões sobre humanos e outros animais (Record,

do encontra-se como que magicamente preservado

2006), diz John Gray: “Os chamados dos pássaros

nas páginas dos livros”.

e as marcas deixadas por lobos para delimitar seus

Magicamente... Jorge Luís Borges relembra um

territórios não são menos formas de linguagem do

dito de Emerson que também liga o livro e a leitura

que as canções dos humanos. O que é distintamente

à magia. Está em “O enigma da poesia”, uma das

humano não é a capacidade para a linguagem. É a

palestras que Borges fez entre 1967 e 1968 na Uni-

cristalização da linguagem como escrita”.

versidade de Harvard, editadas no Brasil sob o títu-

A linguagem como escrita. Essencial ao homem,

lo Esse ofício do verso (Companhia das Letras, 2000).

por isso criada por ele. No topo de tudo, é claro –

Leiamos: “Creio que Emerson escreveu em algum

o livro. Leiamos este trecho que Montaigne: “Não

lugar que uma biblioteca é um tipo de caverna má-

viajo sem livros na paz, nem na guerra... Pois não

gica cheia de mortos. E aqueles mortos podem ser

se pode dizer como eu me repouso e demoro nessa

ressuscitados, podem ser trazidos de volta à vida

consideração de que estão a meu lado para dar-me

quando se abrem as suas páginas”.

prazer em minha hora e em reconhecer quanta aju-

Enfim, acrescento, não são propriamente mor-

da eles me trazem à vida. É a melhor munição que

tos, apenas dependem de um gesto nosso para nos

tenho encontrado para esta humana viagem e sinto

ofertar generosamente suas vidas.

uma pena extrema das pessoas inteligentes que deles se privam.”
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E esse gesto deflagrador da magia continua
sendo feito. O livro estaria realmente morto se não

(Nas últimas palavras, aliás, Montaigne, de duas,

houvesse mais leitor, o qual é tão importante quan-

uma: ou se equivocou ou foi por demais generoso –

to o escritor. Na verdade, ele é também escritor,

porque, rigorosamente falando, pessoas inteligen-

pois sua leitura é única e sempre modifica o texto.

tes jamais se privam da companhia dos livros.)

Escrevo pensando principalmente no leitor comum,

Qualquer dicionário de citações nos oferece de-

que não lê por obrigação nem com preconceitos e

zenas de frases sobre o livro, o que mostra o tan-

pedantismos de ordem crítico-teórica. O leitor co-

to que nele pensamos. Há pouco peguei na estan-

mum – que é o melhor leitor. Aquele que aprendeu

te o Dicionário universal Nova Fronteira de citações,

a ler por amor à leitura – e por isso lê com a alma

de Paulo Rónai, de onde retirei o trecho acima de

toda. E, assim, realiza também o escritor, que só se

Montaigne, e vou ler com os leitores alguns mais

cumpre quando encontra o seu leitor. Que é também

que selecionei. De Plínio, O Velho, encontro: “Ne-

artista, pois, como diz A. Alvarez em A voz do escri-

nhum livro é tão ruim que, sob algum aspecto, não

tor (Civilização Brasileira, 2006), a leitura “é uma

tenha utilidade”. Com o que Cervantes concorda, ao

arte, tanto quanto escrever bem, e apresenta quase

afirmar, no Quixote: “Não há livro tão mau que não

a mesma dificuldade que esta para ser adquirida”.
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Escritor e leitor se encontram, na voz e no ritmo. O

te-americanos), Lobato sabia do que estava falando.

que o leitor lê no escritor é ele próprio, leitor. E é

E outro grande editor, José Olympio, tanto reco-

nele, leitor, que o escritor se realiza.

nheceu a verdade da frase lobatiana, que a escolheu

O escritor que me parou na rua, anunciando-me

como o seu lema. E também revolucionou a cultura,

a morte do livro, pertence à espécie que profetizou

editando os novos e os melhores de todos os recan-

a morte do teatro quando apareceu o cinema, de-

tos do país – como José Lins do Rego, Rachel de

pois profetizou a morte do cinema quando surgiu a

Queiroz, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de

televisão – e agora, diante de novas tecnologias de

Andrade, Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de Ho-

comunicação, afirma a morte do livro. Espécie que

landa, Gilberto Freire, João Guimarães Rosa –, além

me faz recordar os concretistas, que anunciaram

de – como fizera Lobato – encomendar traduções que

arrogantemente a morte do verso. Anunciaram e...

punham ao alcance dos brasileiros o mais importante

Morreram. Estão hoje bem sepultados e esquecidos

publicado no mundo. Jamais poderíamos pagar a esses

(a não ser em alguns bolsões de miséria espiritual),

dois homens o que fizeram por nós.

enquanto o verso continua a cantar a sua canção de
milênios.

Segundo Ezra Pound, quando a literatura de
um país entra em decadência – o país também de-

Escrevi que o livro nunca esteve tão vivo como

cai. Sem dúvida, porque nada pode ascender – ou ao

agora. Isto eu já sabia há algum tempo – e a certe-

menos se manter num nível razoável – se as mentes

za se firmou definitivamente com a experiência da

estão mergulhando cada vez mais na obscuridade. A

Frankfurter Buchmesse. Vimos os números, pode-

única solução está na iluminação e no fortalecimen-

rosos, e já sabemos que em breve serão superados.

to dos espíritos. E, nessa luta, a “melhor munição” é

No caso do Brasil, onde se costuma dizer que nin-

aquela de que falava Montaigne: o livro. “Munição”

guém lê, observa-se a mesma tendência: ano a ano

que, ao longo dos séculos, levou o homem a grandes

as edições se multiplicam. Há queixas de mercado,

vitórias. E que terríveis inimigos enfrentou o livro:

mas lá vêm livros e mais livros. Em sua maioria,

destruição de bibliotecas – inclusive a celebérrima

como se sabe, medíocres ou francamente ruins, mas

de Alexandria –, proibições da leitura, perseguição

será sempre melhor ler qualquer livro do que não

a quem ousasse escrever o que não fosse para ma-

ler livro nenhum (recordemos o que acabamos de

nutenção da obscuridade ou bajulação dos donos do

ver em Plínio, o Velho, e Cervantes). Com a leitura,

mundo etc.

vamos aos poucos ficando mais preparados, mais

Os atuais “coveiros” do livro não são nada, dian-

exigentes, mais críticos, e procuramos leituras cada

te do que o livro já enfrentou. No Brasil, por exem-

vez mais sofisticadas.

plo, o domínio português atrasou o mais que pôde

Há uma célebre frase de Monteiro Lobato: “Um

o acesso à palavra escrita de um modo geral. Na

país de faz com homens e livros”. Escritor, tradutor,

ditadura Vargas, a que me referi há pouco, o livro

editor, homem de espírito revolucionário em diver-

foi demonizado e queimado em praça pública. Uma

sas atividades (como a luta para provar a existência

das vítimas dos autos-de-fé foi Jorge Amado, que

de petróleo no Brasil, pura subversão durante a di-

teve livros queimados em quantidade, inclusive –

tadura Vargas, que fazia o jogo dos interesses nor-

ou principalmente – em sua terra, a Bahia.
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Na ditadura militar a história não foi diferen-

Usei, como epígrafe deste artigo, versos de

te: o livro era um inimigo a se combater com todas

um famoso poeta baiano – e ouso agora encerrá-lo

as forças. Recordo um fato que testemunhei – na

transcrevendo um poema de outro baiano. Não tão

rua Carlos Gomes, Salvador – logo após o golpe de

famoso, mas igualmente admirável, sem dúvida um

1964: um imenso caminhão do exército recebendo

dos poetas brasileiros mais importantes do século

livros que eram atirados, do terceiro ou quarto an-

XX: Sosígenes Costa. Trata-se de uma composição

dar de um prédio, por soldados que saqueavam uma

sobre os milagres da leitura. Intitula-se “Duas fes-

livraria. Uma cena para sempre inesquecível – e im-

tas no mar”:

perdoável. Mas, enfim, aqueles tempos sinistros se
foram, pelo menos no Brasil, e o livro continua. E
continuará.
Mas o pior inimigo do livro é, mesmo, a falta

Uma sereia encontrou
um livro de Freud no mar.

de leitura. Sem leitura não existe a palavra escrita.

Ficou sabendo de coisas

Segundo pesquisa feita pela Câmara Brasileira do

que o rei do mar nem sonhava.

Livro, o brasileiro lê em média 1,8 livro por ano,
índice muito abaixo do que se vê na França (7,0),

Quando a sereia leu Freud,

nos Estados Unidos (5,1), na Inglaterra (4,9) – e

sobre uma estrela do mar,

até mesmo na Colômbia (2,4). Outro dado preocu-

tirou o pano de prata

pante revelado na mesma pesquisa: dos que tiveram

que usava para esconder

acesso a livros, apenas 8% os conseguiram em bi-

a sua cauda de peixe.

bliotecas.
Certo é que o brasileiro não aprendeu a freqüen-

E o mar então deu uma festa.

tar bibliotecas, mas estes dados também deixam

208

claro que a nossa rede de bibliotecas é insuficiente

E no outro dia a sereia

– tanto quantitativa quanto qualitativamente. Para

achou um livro de Marx

mudar tal situação, que nos coloca entre os países

dentro de um búzio do mar.

culturalmente mais atrasados do mundo, o governo

Quando a sereia leu Marx

está desenvolvendo o Plano Nacional do Livro e da

ficou sabendo de coisas

Leitura, o qual deve atuar em quatro “eixos”:

que o rei do mar nem sonhava

1) Democratização do Acesso;

nem a rainha do mar.

2) Fomento à Leitura e Formação de Mediadores;
3) Valorização da Leitura e Comunicação;

Tirou então a coroa

4) Apoio à Economia do Livro.

que usava para dizer

Funcionando tais “eixos”, certamente vamos
melhorar bastante a nossa posição, hoje humilhan-

que não era igual aos peixinhos.
Quebrou na pedra a coroa.

te, como leitores, e, conseqüentemente, o nosso nível cultural.
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Coisas da magia dos livros... E, agora, permi-

E feliz leitura para todos.

tam-me propor que todos nós nos recolhamos sabiamente, cada qual de acordo com a inscrição que
há num retrato de Thomas A. Kempis: In angello

Rui Espinheira Filho é poeta e professor de Literatura
Brasileira na Universidade Federal da Bahia

cum libello. O que significa, em bom Português: “No
cantinho com seu livrinho”.
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