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(...) 

Viva  a ciência positiva! Vida longa à demonstração exata! 

Arranque uma erva-espinheira e misture com cedro e galhos de lilás ; 

Este é o lexicógrafo e o químico . . . . este fez uma gramática dos antigos pergaminhos, 

Estes marinheiros pelotando navios por mares perigosos e desconhecidos, 

Este é o geólogo, este manipula o bisturi, este é o matemático. 

 

Eu os recebo, cavalheiros, e me junto e aperto suas mãos, 

Seus fatos são úteis e reais . . . . no entanto não os domino . . . . entro neles por uma 

           área que domino. 

(...) 

 

 

Walt Whitman – Leaves of Grass, Song of  Myself, 1855. 
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“…e os velhos falavam coisas dessa vida 

Eu era criança, hoje é você, e no amanhã, nós. ”  

(Fazenda – Milton Nascimento) 

A Bento Honorato de Sampaio, in memorian… 
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RESUMO 

 

 

Neste trabalho investigo, ao partir de uma noção ampla do conceito de Luzes setecentistas e 

suas reverberações, os modos de circulação de impressos entre Portugal e Maranhão, desde a 

fundação da Real Mesa Censória por determinação régia em 1768, até o esgotamento dos 

registros de envio de impressos para o Maranhão, em 1826. Esse estudo se insere na chamada 

História do Livro e da Leitura que, nas últimas décadas, vêm sendo tomada como objeto de 

estudos de renomados cientistas e que, centralmente, se preocupa com a necessidade de 

compressão dos modos de se ler e, antes disso, dos longos caminho percorridos pelos livros 

até as prateleiras das lojas, especializadas ou não. No Maranhão não existe movimento 

historiográfico que, até agora, tenha se detido nessas pesquisas, tanto por noções equivocadas 

cristalizadas por certos trabalhos que afirmaram que até a independência o comércio de 

impressos era nulo, ou mesmo pelo acesso a fontes que, para além dos jornais, publicados na 

província depois de 1821, oferecem informações sobre o ambiente letrado maranhense que 

precede a ‘’adesão’’ e os reordenamentos que se seguiram. Nesse caso, a documentação 

produzida pela Real Mesa Censória, que consiste em petições para o envio de carregamentos 

de livros, permite identificar tanto os agentes envolvidos nesse trânsito, como os modos e as 

literaturas. No primeiro caso, alguns importantes nomes, como Manoel Antonio Teixeira da 

Silva e Antonio Manoel Policarpo da Silva, livreiros portugueses, além de outros já 

conhecidos por comercializarem com outras localidades do Império luso-brasileiro, têm 

desembocado em trajetórias, negócio e conexões entre esses mercadores de livros. Quanto ao 

segundo caso, identifico, dentre outras coisas, as ‘modalidades’ de envios e suas 

idiossincrasias, como a evidente prática comercial, os pedidos pessoais, os envios de 

bibliotecas que, em alguns casos identificados, são de estudantes maranhenses a voltar de 

estadias nas universidades europeias, como a de Coimbra. Por fim, os impressos enviados 

possuem uma diversidade que, demandada por um público variado, permite entender os 

interesses e a circulação de ideias pela América Portuguesa; nesse caso as literaturas, das mais 

acessíveis, como obras de divertimentos, novelas e de prática católica, até as de cunho 

técnico, como legislações, obras filosóficas ou de ciências naturais, sugerem que o ambiente 

letrado era mais amplo do que apenas restrito a eruditos das bibliotecas coloniais. 

 

Palavras-Chave: Mercadores. Impressos. Portugal-Maranhão.  
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ABSTRACT 

 

 

In this paper I investigate, starting from a broad notion of the concept of eighteenth-century 

Enlightenment and its reverberations, modes of circulation of printed between Portugal and 

Maranhão, since the foundation of the Royal Censorship Bureau in 1768 by royal 

determination, until the exhaustion of send register of printed to Maranhão in 1826. This 

study is inserted into the history of books and reading that in recent decades, have been 

regarded as an object of study and that of renowned scientists, centrally concerned with the 

need for compression modes of reading and, before that, the long path traveled by the books 

to the shelves of the stores or specialized. In Maranhão no historiographical movement that, 

until now, it has held in these surveys, both misconceptions crystallized by certain jobs which 

stated that until the independence of printed trade was nil, or even access to the sources, in 

addition to newspapers, published in the province after 1821, provides information 

about literate environment Maranhão which preceding the '' entry'' and reorganizations that 

followed. In this case, the documentation produced by the Royal Censorship Board, 

consisting of petitions for sending shipments of books allows us to identify both those 

involved in transit, as the modes and literatures. In the first case, some important names like 

Antonio Manoel Teixeira da Silva and Antonio Manoel Policarpo da Silva, Portuguese 

booksellers, and other well-known for trading with other parts of the Luso-Brazilian Empire 

have flowed in trajectories, and business connections between these merchants of books. The 

second case, I identify, among other things, the 'modalities' of sends and their idiosyncrasies, 

such as the obvious business practice, personal orders, shipments of libraries that, in some 

cases identified, they are students from Maranhão who are back from studies from European 

universities, such as Coimbra. Finally, the printeds sent have a diversity, that demanded by a 

variety of audiences, allows us to understand the interests and flow of ideas by Portuguese 

America; in this case the literatures, the most accessible, as works of entertainment, novels 

and Catholic practice, even the technical nature, such as laws, philosophical works or natural 

sciences, suggest that the literate environment was broader than just references to scholars of 

coloniallibraries. 

 

 

Keywords: Merchants. Printed. Portugal-Maranhão. 
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Introdução 

 

 

 

Concebida por um gênio da pintura contemporânea, inserido em um movimento de 

vanguarda hoje apreendido dentro de linhas generalizantes, a obra que precede este texto, do 

pintor pós-impressionista neerlandês Vincent van Gogh (1853-1890), concluída em novembro 

de 1881 e guardada na curadoria do Muller Museum, na Holanda, é uma expressão das 

diversas representações de leitura concebidas pelo artista
1
. 

 A imediata projeção da obra, em cores frias e com uma centralidade não bem 

definida, tematicamente contrasta com diferentes obras de outros pintores que aludem ao 

mesmo cenário, sejam pelas escolas ou mesmo pelos estilos pessoais
2
. O homem 

                                                           
1
 Das diversas obras com temas de leitura, livros ou leitores de Van Gogh, que se seguiram, como ‘Homem 

Velho lendo’ de 1882, ‘Homem em pé lendo um livro’ e ‘Homem Sentado lendo’, ambas de 1882, assim como 

as que se seguiram a partir de 1887, com representações de livros, parece expressar o ambiente em que estava 

imerso o artista, de extrema penúria, ou mesmo expressões autobiográficas, como é comum nas obras de sua 

primeira fase. 
2
As expressões de leitores, nas mais diversas escolas e estilos, sejam no final do século XIX ou nas primeiras 

décadas do século XX, que depois são inundadas de grande pessimismo nos pós-guerra, sempre expressam 

ambientes abastados, com raras exceções. Ver as obras: ‘A Leitora’ de Federico Faruffini; ‘Jovem Rapaz Lendo 

Imagem 1 –VAN GOGH, Vicent. 1881. Aquarela e carvão, ‘Homem Lendo junto à 

lareira’, Holanda, Van Gogh Collection, Muller Museum. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
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representado, com um capote velho e calças presas às pernas magras, com meias enfurnadas 

em sapatos pobres, parece soar coerentemente com o cômodo vazio, sem móveis, iluminado 

com uma chama esguia, ao lado de uma chaleira ao chão, encostada numa parede escura. A 

expressão de um rosto mitigado pelo cenário, sisudo e concentrado, não emite opinião 

perceptível; o olhar leitor, de um homem pobre letrado (um camponês?), toma o livro sem 

grande emoção, talvez por ser o ato rotineiro ou pelos sabores da leitura. 

A representação levada a cabo pelo artista neerlandês expressa, quando a tomo para 

essa discussão, uma visão que o senso comum e alguns trabalhos em variadas áreas não 

poderiam tomar como de possível inserção nos estudos históricos: as práticas de leitura, 

nomeadamente de homens comuns. A chamada História do Livro e da Leitura, ou mesmo 

‘sociologia histórica das práticas de leitura’, como denomina Roger Chartier (2002, p.121), 

fora, e ainda é para alguns estudiosos, alcunhada de uma mera ‘história das elites’ que, de 

perto, parecia encontrar certa razão quando vislumbro alguns trabalhos pioneiros. Esses nem 

sequer foram produzidos, quando procuro alguma literatura especializada no Brasil, por 

historiadores e foram concebidos (instigados por razões diversas dos movimentos 

historiográficos nacionais) por profissionais da biblioteconomia e comunicação
3
. 

Trabalhos pioneiros, como o notável estudo de Eduardo Frieiro, O Diabo na Livraria 

do Cônego (1945), iniciaram dentro dos domínios e métodos da História, leituras e 

investigações antenadas, características de uma historiografia dependente, com movimentos 

advindos das escolas francesa, inglesa e norte-americana. Essa discussão, da História do Livro 

e da Leitura como espaço de investigação de objetos das elites, está completamente superada. 

Isso se deve, em parte, a um alargamento recente das fontes para as investigações e que, para 

além dos inventários de bibliotecas, objetos de restrita posse na América portuguesa e no 

Império do Brasil, passaram a tomar contato com pedidos de licenças para a detenção e 

trânsito de livros, processos, documentação de livreiros e mercadores de livros e de várias 

outras origens que permitem inserir outros grupos sociais nesses estudos. 

Também retomo, nessa discussão, o sentido das investigações, ou seja, os métodos e 

as problemáticas que, de modo geral, como analisa Diogo Ramada Curto (2007, p. 45-47), são 

encontrados numa perspectiva de uma história vista de baixo e que apenas eventualmente 

encontra as instituições da Monarquia (a base documental parte de órgãos, em alguns casos, 

                                                                                                                                                                                     
à Luz de Vela’ de Mathias Stomer; ‘O Terraço’ de Joan Llimona i Bruguera; ‘Senhora Lendo na Floresta’ de 

Gyula Benczúr; ’ Um Bom Livro’ de Ludovico Marchetti; ‘Leitura’ de Renoir; ‘A Lição’ de Conrad Kiesel 

e‘Cena de Leitura numa Clareira’ por Noël Saunier, dentre várias outras expressões do tipo. 
3
Os trabalhos de Carlos Rizzini (1946; 1953; 1957) e Rubens Borba de Moraes (1958; 1969) são excelentes 

exemplos desses estudos. 
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oficiais, mas são produzidos por demandas particulares). Esses estudos estão, segundo ele, 

fora de um clássico circuito de investigações que enfoca a relação entre 

história/literatura/nação (nas mais diversas ordens) e que parte, tanto de uma noção de 

práticas culturais, como da atuação fora e dentro do sistema de figuras inseridas na rede de 

livros, leitura e leitores. 

 Um amplo debate, também consolidado e referenciado nos estudos recentes, se baseia 

na diferenciação sugerida por Maria Beatriz Nizza da Silva (1977, p.442-443) entre erudição e 

letramento, quando se lança questionamentos sobre as práticas de leitura e das obras que eram 

lidas. A superação desses imbróglios pode ser percebida via estudos que levem em 

consideração ‘’(...) o livro e o seu processo de produção, distribuição e consumo numa 

determinada sociedade’’, tomado, antes disso, como um fato social de ampla abordagem que, 

além de produzido, traduzido, censurado, falsificado, é tido como razão de atritos com as 

instituições do Estado (SILVA, 1977, p.442-443) sem, no entanto, depender exclusivamente 

dele, até mesmo pelas clandestinidades latentes. 

No Maranhão não existem trabalhos que tenham sido conduzidos com os objetivos 

dessas discussões. Algumas residuais considerações, capítulos ou afirmações seguidas de 

omissões importantes, são encontrados em Jerônimo de Viveiros (1954) e em Mário Meireles 

(2001), ainda assim tomando como marcos a instalação da Tipografia Nacional em novembro 

de 1821 e o início de publicação de jornais na então província, ignorando todos os períodos 

precedentes como de total nulidade na circulação de impressos. Em parte esses autores 

parecem ter seguido o senso emitido pelo militar Antonio Bernardino Pereira do Lago que, em 

1822, publica sua Estatística Histórico-geográfica da Província do Maranhão (2001), na qual 

afirma que, nas terras maranhenses, não havia livraria alguma ou algum estabelecimento que 

vendesse impressos (LAGO, 2001, p. 77). 

 Partindo dessas noções, pretendo nesse trabalho, esboçar uma discussão em torno das 

‘gentes do livro
4
’ no Maranhão, suas conexões, suas práticas, seus modos sociais e culturais. 

Ao partir de uma discussão em torno dos diversos reformismos por qual passou o Império 

luso-brasileiro, durante a segunda metade do século XVIII até o primeiro quartel do século 

XIX, e os movimentos das ‘Luzes’ setecentistas, discuto a racionalização do Estado e suas 

                                                           
4
Tomo essa expressão de um importante trabalho da historiografia portuguesa do livro, organizada por Diogo 

Ramada Curto e colaboradores (2007), ‘’As gentes do livro: Lisboa: século XVIII’’, lançado na série Estudos da 

Biblioteca Nacional de Portugal. Consiste em um amplo levantamento das fontes e dos agentes que estavam 

inseridos na rede de produção, posse e comercialização de impressos, de Lisboa para o restante do Imperio Luso-

Brasileiro. 
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inflexões, inserindo nas conjunturas internas e externas algumas das mudanças estruturais 

concebidas no período pombalino, mariano e joanino.  

O corte temporal que estabeleço deve, no entanto, ser relativizado e dilatado, pois as 

periodizações são incertas, dada uma dinâmica forma de se escrever a História, e a sua 

natureza, marcada por continuidades e rupturas muitas vezes simbólicas ou imperceptíveis aos 

olhos do historiador - assim como de limitações quantitativas dentro de uma documentação 

apreendida pelos seus ‘sinais’, muitas vezes por necessárias deduções. Delimito o ano de 

1768, de fundação da Real Mesa Censória por decreto régio de Pombal e 1826, ano em que se 

encerra a maior parte da documentação do fundo da Real Mesa Censória que utilizo 

largamente no texto e, que marca também, os últimos registros da atuação de Manoel Antonio 

Teixeira da Silva, importante livreiro que viveu pelo menos uma década nas terras 

maranhenses. Desde já o alargado período não deve ser visto como de uma tentativa de 

sistematização de todas ou das principais manifestações políticas e culturais do período, o que 

seria improvável dado o caráter do trabalho, mas como de inserção do Maranhão nos estudos 

da rede de circulação transatlântica de impressos que, no Brasil, vêm sendo acrescidos de 

importantes bibliografias. 

Por fim, nos três capítulos que se seguem, busco uma compreensão acerca dos modos 

de cultura letrada no Maranhão, a partir das referências de todo o Império luso-brasileiro, seus 

agentes e as formatações do campo de estudos, sem a pretensão de lançar novas bases ou 

novos caminhos; pretendo, antes de tudo, que o texto sirva como uma proposição a outras 

pesquisas que alarguem a compreensão em torno das ‘gentes do livro’ no Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1. ‘As ideias boiam do Tejo ao mar’: Luzes e cultura no Império luso-brasileiro 
 

(...) E dizem que é preciso estudar! História! Tomara-lhe eu jeito e 

propensão. Isto de Livros é uma seca e não deixa nada. Quem burro nasce, 

burro fica. Nem eu sei de que sirva um homem ter uma grande livraria. Ouvi 

dizer uma vez, a um de muito boa cabeça, que tinha comprado, por doze 

vinténs, um livro de novelas cujo lhe servia para ler. E lhe servia para toda a 

vida, era o caso. E dizia ele: ─  Quando eu chego à última página do livro já 

me não lembra nada do princípio e quando torno a começar não sei nada do 

fim. Então para que preciso eu mais livros que um?
5
 

 

Tais palavras foram ditas, pelo menos no mundo da imaginação, permitida somente na 

literatura, da cabeça de um homem: ainda que possa parecer estranho, não fora propriamente 

o dono quem as pronunciara, mesmo sendo dele tais palavras e impressões. Ao estar ele 

hospedeiro, mesmo contra vontade e conhecimento seu, do astuto crítico, fora base para que 

um piolho as dissesse, e não qualquer um, mas um piolho, que dentre outras qualidades, é dito 

viajante, personagem/narrador da insólita história. 

O Piolho Viajante, uma das novelas mais lidas no Brasil e em Portugal durante o 

século XIX, é uma narrativa pitoresca e de grande teor satírico, com críticas ferinas à 

sociedade portuguesa. O Piolho, que se diz filho de um elefante e de uma piolha, nascido na 

Ásia, percorre todo o Império português a pular às cabeças dos mais diversos componentes da 

pequena burguesia, criticando-lhes os modos. Na ‘carapuça’ número XXVIII, que inicia este 

texto, conta a história de um estudante, de trinta e cinco anos, cuja cabeça frequentou por uns 

tempos e nele percebeu o gosto pelos jogos, em contraste aos incentivos dos pais para que 

prosseguisse seus estudos e a tremenda falta de disposição que lhe consumia para as artes das 

‘letras’. Depois de ter estudado latim, grego e retórica, entra para a universidade, sendo 

reprovado em todas as competências; depois de atestar sua falta de talento, mesmo diante da 

possível decepção dos pais, inicia-se nas ‘artes’ de furtar com ‘lenço branco’ pondo, 

indiscriminadamente, a mão nas algibeiras alheias. 

O sucesso de O Piolho Viajante em Portugal e particularmente no Brasil não é mero 

acaso de uma narrativa com divertidas alegorias e metáforas; novela de leitura fácil, segundo 

Palma Ferreira (1973, p.14), que interessou principalmente as camadas populares e também os 

letrados da época. O interesse por novelas e romances no Brasil colonial era nítido e pode ser 

percebido pela grande atividade de envio de obras do gênero da metrópole para a colônia e da 

formação de um público consumidor. Para tanto, a produção e a comercialização desses 
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 Itálico no original. 
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impressos, de todos os gêneros, constituía um complexo mercado que estava inserido, como 

de praxe, no exclusivo comercial da metrópole com a colônia; os agentes envolvidos nessa 

rede de circulação de impressos estão, também, no centro da tentativa de compreensão dos 

modos de leitura e seus antecedentes, marcados por livreiros, mercadores de livros, 

impressores, comissários volantes e até grande negociantes que se aventuravam pelo comércio 

de impressos. Nas últimas décadas, a atenção têm-se voltado também para as obras não 

romanescas e que, fora da imaginação dos átrios da literatura, vão desde manuais técnicos de 

agricultura até roteiros de viagens e levantamentos de recursos naturais
6
.  

Curiosamente, o possível autor da novela narrada pelo astuto piolho é Antonio Manoel 

Policarpo da Silva
7
, importante impressor e mercador de livros, com loja em Lisboa e que fora 

administrador da loja da Gazeta por longo período. Além disso, fora agente de envio de 

incontáveis carregamentos de impressos para o Brasil, com destino aos portos do Rio de 

Janeiro, Salvador, Recife e São Luís, assim como para todo o Império luso, como Angola, 

Moçambique, entre outros.  

No trecho que destaco no início do texto, Policarpo parece falar de um lugar-comum, 

do produtor e autor e de suas possíveis percepções de um público leitor na Metrópole, ou 

mesmo das querelas com as instituições da monarquia, em que a censura parecia ter-lhe 

escapado. E somente parecia, pois o silêncio do autor sobre fatos importantes do período, 

como a migração da família Real e das convulsões da guerra peninsular durante a ocupação 

francesa que não aparecem em nenhum dos seus comentários, é nítido e de grande 

importância. 

O pano de fundo onde o romance, o mercador/autor e as ideias são encontrados, desde 

a segunda metade do século XVIII, das ‘Luzes’, até o primeiro quartel do século XIX, será de 

mudanças profundas na sociedade e no pensamento europeu e, como consequência, nas 

demais regiões do globo relacionadas, caracterizadas pela historiografia francesa do pós-

guerra, como palco de uma crise de consciência. Ao partir dessa discussão construo, nesse 

capítulo, um panorama em torno do Iluminismo europeu e suas reverberações, assim como 

dos sentidos apreendidos para esse tema e as historiografias destinadas ao período; estabeleço 

ligações com o movimento das Luzes em Portugal, e a concepção de um movimento 

                                                           
6
 Fora Maria Beatriz Nizza da Silva (1977, p.442) quem chamou a atenção para a necessidade de dessacralização 

do objeto impresso e também ‘’de se abandonar a perspetiva valorativa do estudo das grandes obras literárias 

para se passar à descrição e análise da denominada subliteratura por ser esta precisamente a que se encontra mais 

próxima da sociedade que a produziu e consumiu’’. 
7
 Ver Capítulo 3, onde detalho a atividade do livreiro e as polêmicas em torno da autoria da novela. 
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reformista em finais do século XVIII que marcou a política mariana e joanina para o Império 

luso-brasileiro. 

 

1.1 Um Iluminismo português ou aportuguesado: expressões de um liberalismo 

bastardo 

 

A centralidade da Europa no processo de ‘esclarecimento’
8
 pelas Luzes

9
 setecentistas 

fora, desde a tomada de consciência daqueles homens de certas mudanças nas estruturas 

científicas e sociais de seu tempo, colocada como determinante para as demais regiões 

relacionadas com o centro europeu que, sem dúvidas, seria o locus da concepção da 

modernização ‘iluminada’. A gênese de um movimento que, segundo Ana Cristina Araújo 

(2003, p.11-12), se caracterizaria pelo predomínio da razão científica e pela centralidade do 

velho continente, está sendo considerada hoje pelos historiadores como de uma polissemia e 

heteronomia das ideias que atravessavam o continente e demais regiões.  

Não fora o caso de Paul Hazard, célebre historiador francês das ideias iluministas que, 

numa contundente obra, inicia o debate que dimensiona a Europa como efetivo centro do 

movimento de progresso nas ideias. Hazard considera (1961, passim) e identifica uma 

profunda crise no espírito europeu, por volta do final do século XVII e durante todo o XVIII, 

que desdobrou em novas formas de se enxergar a religião, a ciência, o Estado e o próprio 

indivíduo. Essa grande ‘zona de incertezas’ apregoada por Hazard fora acompanhada pela 

entrada progressiva nas universidades de leituras e teses de autores modernos que, contra os 

conhecimentos tradicionais, haviam de ‘’examiner et expulser Aristotele’’ (HAZARD, 1961, 

p.161). Esse movimento que, segundo ele, se disseminara originalmente em terras francesas, 

acabara por emanar também para as demais nações europeias; o principal aspecto da crise 

para ele fora a passagem de uma civilização que se enxergava pelo dever para uma outra que, 

agora, se via potencialmente vislumbrada pelos direitos (CANDEE-JACOB, 2005, p.199). 

Escrevia Hazard na década de 1930 numa França cultural e politicamente vitoriosa e 

que se sobrepunha, potencialmente, às demais nações europeias; depois dele, no pós-guerra, a 

partir da década de 1950, outros historiadores, francófonos e anglófonos, também passaram a 

                                                           
8
 Esse termo, em tradução livre do termo alemão Aufklärung, caracteriza o movimento das Luzes nos Estados 

alemães de uma forma específica e que Immanuel Kant (1985), em célebre texto de 1783, aproxima mais a 

noção de processo que de sistema acabado; inicia o texto com o célebre mote: ‘’ O Iluminismo saiu do homem 

em estado de menoridade, que ele deve imputar a ele mesmo (...) Saber audaz! Tem a coragem de te servires do 

teu próprio intelecto!’’ (KANT apud GUERCI, 2005, p.295). 
9
 Iluminismo, Luzes, ilustração, iluminados, eis alguns dos termos que são utilizados para a referência ao período 

ou aos produtos e agentes derivados desse processo de modernização do pensamento. Para uma discussão em 

torno dos usos e sentidos, ver Francisco José Calazans Falcon (1986). 
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se deter nos estudos do período com enfoques que não vão, em princípios, na contramão das 

teses de Hazard. Outro francês, Ernst Cassirer (1997), seguiu a mesma linha uniformizadora e 

de restrição geográfica, corroborada, também, pelo norte-americano Peter Gay (1993) de que 

‘’houve muitos filósofos no seculo XVIII, mas somente um Iluminismo’’ (GAY apud 

CARVALHO, 2008, p.29). 

Influenciados pelo revisionismo da década de 1970, muitos trabalhos deram fôlego a 

novas interpretações que, segundo Dorinda Outram (1995, p.8), ampliaram geograficamente a 

gênese e o alcance das Luzes. Robert Darnton (2005, p.17-20), mesmo considerando Paris 

como a ‘República das Letras’, pelo seu cosmopolitismo, dimensiona o fênomeno para outras 

regiões do globo, descentralizando as noções de interpretações tradicionais; a partir de 1750, 

segundo ele, muitas dessas ideias tiveram fôlego mais fora da França, num processo que Ana 

Cristina Araújo (2003, p.13) diz ter sido colocado, pelos sábios, à disposição dos príncipes e 

dos Estados.  

O debate sobre a gênese do movimento que, hoje não pode ser compreendido como 

tal, sempre suscitou, para além de rigores nos detalhamentos das fontes, a obedecimentos 

nacionais e a questões antes políticas que científicas. Assim fora a França o centro dessa 

difusão, até sua descentralização, com a compreensão de universos diversos e de agentes 

muitas vezes contrários que, nesse sentido, não permitem a homogeneização das ideias. Essa 

noção é defendida, dentre outros estudiosos, por Jonathan Israel (2009, p.34) que sugere que o 

ambiente intelectual da época era amplo e que não pode ser confinado à Europa Central; nesse 

sentido, o movimento plural, geográfica e cognitivamente, se concebeu pelo desenvolvimento 

de diversos modos de pensar que coincidiam ou não, e que muitas vezes eram radicalmente 

opostos. 

A atribuição da paternidade das principais ideias iluministas que, da França, se passou 

à Inglaterra, em parte pelas repercussões das obras de Newton e Locke, também é levantada 

numa relação de gênese do pensamento moderno europeu. Se e como as ideias atravessaram o 

Canal da Mancha
10

, não há dúvidas que foram levadas, deve-se recorrer, no entanto, aos 

próprios depoimentos da época que confirmam esse jogo de influências, como detalha 

Jonathan Israel (2009, p.33-35); é nesse sentido que se pensa que ‘’antes de serem mestres, os 

                                                           
10

 Considero que as ideias, desde suas concepções e definições teóricas mais precisas, passam por processos de 

redefinições de acordo com os campos sociais onde serão (re) fermentadas. Esse processo pode levar a total 

adaptação de certos preceitos, de acordo com os interesses dos governos ou das classes no poder. Dentro dessa 

discussão, as ideias inglesas, segundo Margareth Candee-Jacob (2005, p.199), passaram, após a travessia do 

Canal, por ‘’transformações tais que as tornaram por vezes irreconhecíveis’’, sendo que nesses lugares poderiam 

até perder algum sentido revolucionário que por ventura teriam no seu local de gênese, ou mesmo adquirir outras 

‘fragâncias’. 
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franceses foram discípulos’’ (PALLARES-BURKE, 1995, p. 29). No entanto, essa discussão 

esvazia a real importância desses estudos e deixa de lado a compreensão do movimento de 

repercussão social e política das ideias, assim como suas determinações nas vidas tanto do 

‘homem do Iluminismo’
11

 quanto do homem comum, letrado ou não. 

Os estudos hoje estão mais preocupados em especificidades locais das expressões das 

luzes setecentistas que propriamente com suas gêneses; nessa linha, o chamado ‘iluminismo 

escocês’’ por exemplo, é tido com central para o desenvolvimento e a compreensão do 

pensamento liberal moderno, como antinomia do Estado ao poder absoluto. Os problemas em 

todas essas definições, antes periféricas, são problematizadas pela importância política e 

cultural dessas ‘nações’, que muitas vezes foram mitigadas por potências como França e 

Inglaterra. No caso escocês, uma nação pequena, isolada e dominada por uma daquelas, 

parecia não ser terreno profícuo para o surgimento de ideias determinantes da modernidade do 

pensamento, no entanto, como defende Pedro Paulo Pimenta (2011, p.10), os estudos vêm 

evidenciando que ‘’os intelectuais escoceses vão se firmando no debate intelectual das 

Luzes’’ e na sua época eram grande referência para os princípios que nortearam o século XIX. 

A península ibérica é, nessa discussão tradicional, o Tântalo preso ao seu grande e 

quase sempiterno castigo: as ideias católicas eram a grande amarra que impediam que 

algumas mitigadas faíscas de Luzes por lá clareassem algo. Essa noção, de certo atraso no 

desenvolvimento do Iluminismo, na península Ibérica e também na Rússia (CANDEE-

JACOB, 2005, p.197), fora consagrada por grandes trabalhos e dicionários do tema, muitos 

sequer citavam Portugal nesses processos. A antonímia que colocava Portugal nesse espectro 

de arcaísmo e de aversão às ideias modernas não levou em consideração vários aspectos 

locais que, em muitos casos, eram contraditórios às próprias interpretações produzidas sobre o 

período. 

Em Portugal a germinação de um pensamento ‘autêntico’ parece não se confirmar 

diante das evidentes importações dos principais eixos teóricos postos na época. Essa 

singularidade do movimento das Luzes português supera, em muitos casos, tentativas de 

caracterização e definição da existência ou não de um Iluminismo nas terras de Luís Antonio 
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 Vale a pena consultar os trabalhos da obra dirigida por Michel Vovelle, O Homem do Iluminismo (1997), com 

textos de importantes historiadores e que se propõem analisar os comportamentos de diversos homens, como o 

soldado, o sacerdote, o artista, o camponês e até as mulheres, diante do ‘século das Luzes’ e das inúmeras 

contradições em curso, como a oposição entre o altar e o laboratório. 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/3273
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Verney, ou mesmo de ferramentas conceituais que resultam em hibridizações ou ecletismos 

multifacetados, muitos deles contraditórios, mesmo em suas definições
12

. 

É nesse caso que a historiografia portuguesa define esse movimento como tendo palco 

o conflito entre antigos e modernos, e que Amândio Coxito (2006, p.9) caracteriza como 

expressão da ‘’oposição dos filósofos escolásticos às doutrinas de Descartes, de Gassendi e de 

Locke’’ e que, naturalmente, desde os primórdios do século XVII
13

, vêm pondo em xeque, 

particularmente após o consulado ‘iluminado’ pombalino, o sistema peripatético do 

pensamento. No entanto, não considero que essa oposição obedeça a uma separação de corte 

cirúrgico, já que os próprios modernos teriam, em si mesmos, elementos arraigados da 

mentalidade barroca. 

Existe, no entanto, alguma tendência a se diferenciar Luzes joaninas e Luzes 

pombalinas; as primeiras estariam relacionadas mais a um movimento aristocrático, 

encabeçado pelo Conde de Ericeira, e pela atuação religiosa do Oratório, e as segundas têm na 

ascensão despótica, o objetivo de ‘’uma metamorfose racional e pragmática do país’’ 

(MARTINS, 2002, p.86), caracterizada, dentre outras coisas, por uma domesticação da 

nobreza (SCHWARCZ, 2002, p.83). Essa periodização tradicional é, segundo Ana Cristina 

Araújo (2003, p.18), totalmente incongruente pois, ao mesmo tempo que reafirma a percepção 

de uma historiografia liberal e republicana a respeito do pombalismo, deixa de lado grandes 

manifestações culturais anteriores e posteriores a ascensão e queda do ministro de D. José I. 

À ebulição e constante fervura desse movimento de Luzes em Portugal, acrescento a 

discussão em torno do chamado ‘Iluminismo católico’ que teria sido uma versão de 

contrarreforma ou uma contrarreação emanada de Roma, da filosofia das práticas de Bento 

XIV, que existiria em um sincretismo seleto com ideias modernas que não atentassem ou que 

pudessem ser adequadas à fé católica. Para Luís Cabral de Moncada (1950, p.6-7) a máxima 

expressão dessa lógica seria o oratoriano Luís Antonio Verney que, de Roma, de onde nunca 

mais retornara, congregava ideias tanto na órbita lockiana quanto da fé reformada. Esse 

Iluminismo, ou suas variações ecléticas, teriam, na Itália, Espanha e Portugal, encontrado 

terreno fértil para brotar. Nessa mesma linha o questionamento se dá pela tentativa de 
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 Em recente estudo, que parte da Reforma da Universidade de Coimbra em 1772, Flávio Rey de Carvalho 

(2008) se indaga sobre a existência ou não de um ‘Iluminismo português’, embasado em um ampla discussão 

historiográfica sobre um certo ‘afastamento’ de Portugal dos centros de ‘iluminação’, amparada, muitas vezes, 

em autores e concepções muito típicas de uma noção de atraso cultural. A conclusão do historiador incide na 

rejeição de categorizações diversas ou na tentativa de inserção do cenário português em casos específicos de 

outros países, ao mesmo tempo em que defende a ideia do termo ‘iluminismo português’, como melhor forma de 

caracterizar o ambiente cultural luso a partir dos anos de 1770. 
13

 A historiografia portuguesa, segundo Lilia Schwarcz (2002, p.83) considera que o estabelecimento do poder 

absoluto em Portugal fora dado, em processo, durante o reinado de Pedro II (1667-1706). 
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percepção de qual tipo de catolicismo e qual tipo Iluminismo dá margem para a expressão, já 

que se percebe que a fidelidade à fé tende a se adaptar às ideias e perspectivas de progresso 

que são emanadas do momento (ARAÚJO, 2003, p.18). 

Será a reforma da Universidade de Coimbra, em 1772, capitaneada sob os auspícios de 

Pombal, um importante marco da consolidação das novas ideias. Ainda com base em uma 

dualidade importante advinda da mentalidade barroca (ARAÚJO, 2003, p.18), as Luzes 

clareiam em Portugal num constante e progressivo movimento de reforma das instituições, 

com um teor de laicidade nas instâncias burocráticas e de controle da aristocracia. Essas 

mudanças eram, no entanto, rigorosamente reguladas (RAMOS, 1985, p.29); elas surgem com 

uma ‘margem’ definitiva, dada suas propriedades esclarecidas, no entanto, segundo Oliveira 

Ramos (1985, p.29) só ‘’provocam alterações, cumpridas ou grosseiramente ensaiadas’’ e 

acabam por exigir ‘‘novas legislações ou novas adaptações’’. 

A gênese de alguns laivos ventos liberais em Portugal, nesse sentido, parecia estar em 

constante processo de postergamento. O liberalismo português esperaria, desde então, muito 

para que pudesse passar de elucubrações advindas das referências a filósofos e teóricos 

ingleses e franceses, a alguma prática com base social ou com alguma vinculação específica a 

interesses de classe. 

As ideias liberalizantes do Estado e da economia não eram desconhecidas em solo 

português e nem mesmo suas essências e práticas estranhas ao conhecimento dos homens do 

alto escalão do governo. A entrada de obras proibidas e a atuação da censura estavam imersas 

em um universo menos burocrático e que, via de regra, oferecia ‘de dentro’ leituras e 

adaptações do ideário liberal de além Pireneus; Luís de Oliveira Ramos (1985, p 135-143) 

demonstra que a publicação de importantes periódicos, além da Gazeta de Lisboa, no último 

quartel do século XVIII, irrigava as mentes de diversos setores sociais, desde a família Real, 

altos funcionários, clérigos e mercadores.  

No entanto, como lembra Joel Serrão (2002, p.509), não era a ausência de ideias que 

pudessem representar uma mudança na estrutura política e econômica que não permitia a 

emergência de uma possível mudança ou mesmo de brisas reformistas que representassem 

aberturas em setores liberais clássicos. O epicentro do problema residia na tradição do 

comércio colonial que inseria os mercadores e negociantes, nas suas mais diversas 

envergaduras, dentro de um sistema que os enrijecia pela lógica de privilégios, inserida nos 

valiosos comércios com as colônias, nomeadamente mais importantes: as da América 

portuguesa. A ruptura dessa rede de engrenagens, em que o arreio central era o comércio 
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exclusivo com as praças coloniais, será o ponto de desequilíbrio que, para os mercadores 

portugueses, desarranjará o sistema onde estavam tão confortavelmente enxertados. 

Será nesse tabuleiro de negociações internacionais, com a Abertura dos Portos tão cara 

para os ingleses, que se dará a combustão de uma primeira fagulha liberal, ou pelo menos de 

sentimentos liberalizantes reformistas; não seria, pois, pela emergência ou consolidação de 

uma burguesia forte e com vinculações e interesses gerais e sim por questões muito imediatas 

e pessoais e que não representavam indicativo de câmbio nos sistemas de poder e de 

comércio. 

A chave para a compreensão dos abortos sucessivos na gênese liberal portuguesa está, 

dentre outras justificativas, no que Zília Osório de Castro (2002, p.32) identifica como da falta 

de interesse de diversos setores, pois as consequências políticas não passaram de ilações 

‘’porque nem os autores as enunciaram, nem a sociedade contemporânea os ‘exigiu’ e 

assumiu’’. De fato, a reação conservadora nem mesmo abriria espaço para a ebulição política 

de mudanças pois ‘’o que se tornou visível na altura, nomeadamente em Portugal, foi a 

rejeição de certos expoentes de ruptura’’ (CASTRO, 2002, p.32). 

O lastro liberal capitaneado pela constituição de 1822 fora, pelas impressões de Joel 

Serrão (2002, p.508-516), experiência única que não passaria para a década seguinte, não sem 

grandes modificações. O liberalismo português e os desdobramentos de eventos políticos 

importantes, como a morte de D. João VI em 1826, que abre caminho para o conflito de 

sucessão, que resultará no retorno do D. Pedro I a Portugal, já iniciada da Guerra Civil (1828-

1834), representará uma série de reações ao constitucionalismo herdeiro do movimento liberal 

de 1820. 

Por fim, a gênese e consolidação do liberalismo português será, antes de tudo, de 

compromisso com o regalismo. A essa característica somo a sua indiscutível faceta 

regeneradora que permeará, sem grandes mutações, todas as experiências que se seguirão ao 

longo do século XIX (SERRÃO, 2002, p.514-516). O compromisso com o passado e o 

sentimento, típico do início do movimento romântico, de atraso e de exaltação de uma 

prosperidade de tempos marianos, fará do liberalismo português ectoplasma em constante 

estado de hibernação e quando ebulicionado, com limitações epocais.  

 

1.2 ‘Pombal tem um pesadelo’: revirando a ‘viradeira’ 
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 A morte do D. João V, em 1777, iniciará, contra a vontade e os esforços de Carvalho e 

Melo
14

, o reinado de D. Maria I, conhecida como piedosa e profundamente religiosa. Sob a 

ótica dos republicanos, como António Ferrão (1928), Luz Soriano (1867), Latino Coelho 

(1905) e Teófilo Braga (1885), que não escreveram com bons elogios a transição política e 

que ajudaram, em suas diversas obras, a consolidar uma noção imperante até pouco tempo de 

que o novo período teria sido de retrocesso político e de retorno das ‘sombras’, em 

contraposição aos tempos do pai da nova soberania. 

 No entanto, as historiografias portuguesa e brasileira
15

 contemporâneas têm 

tendenciado, insufladas pelos revisionismos em foco desde a década de 1970, a redimensionar 

o período que compreende o afastamento e posterior exílio de Pombal de Lisboa e a ascensão 

de um ‘novo’ ministério. O que se tem demonstrado não é exatamente um corte exato nos 

secretários e nem mesmo um sentido de anulação com as práticas do antigo ministro, já que a 

olhos atenciosos do período, todas as estruturas de então eram devedoras do modelo de 

reformismo absolutista que pairou nos períodos antecedentes. 

 A coroação de D. Maria I não fora acompanhada da demissão de todos os expoentes 

do consulado Pombalino, sendo que muitos deles permaneceram; iniciou-se o chamado de 

outras figuras contrárias ao governo anterior, a soltura de presos políticos e revisões de 

processos que, dia a dia, traziam a tona os obscuros atos do antigo mandatário absoluto que, 

exilado em sua cidade natal, construía sua defesa. Não fora, no entanto, revista a lei que 

determinara a expulsão dos jesuítas, mesmo que esses peticionassem à rainha que, antenada 

politicamente com os débitos do reinado que se passara, apenas direcionou algumas 

indenizações (FERREIRA, 2002, p.177-179). 

O ambiente cultural do período fora, em consequência de muitas das interpretações 

negativas, alcunhado de acanhado e de agressividade contra o legado pombalino, sem levar 

em consideração os grandes marcos culturais do período. Era o caso do Jornal Enciclopédico 

Dedicado à Rainha N. Senhora, fundado em 1779. O jornal oferecia, segundo Oliveira Ramos 

(1989, p.145-146), várias reflexões nitidamente advindas de filósofos franceses ‘abomináveis’ 

                                                           
14

 Pombal articulara, durante algum tempo, que o velho e doente D. João V abdicasse em favor não de sua filha, 

mas de seu neto, José, pois temia que a coroa caísse nas mãos da herdeira do trono. Após a declaração da 

incapacidade para governar de Maria I em 1792, o trono não fora para o primeiro na sucessão, mas para D. João, 

pois José de Bragança falecera em 1788, aos 26 anos, complicando ainda mais a já deteriorada saúde mental da 

então soberana (FERREIRA, 2002, p.177-179). 
15

Fernando Novais (1979, p.9-11) chamava, desde muito, a atenção para se considerar os períodos de sucessão 

do ministro e da nova Rainha, como de eminente transição, sem cortes radicais. Historiograficamente, o período 

mariano sempre fora lembrado, de mal grado, apenas pela legislação proibitória das fábricas têxteis e da 

repressão aos inconfidentes mineiros, deixando de lado, segundo ele, outros importantes desdobramentos 

econômico-sociais e políticos, perceptíveis na época e na regência que se seguiu. 
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e que muitas vezes referenciavam eventos internacionais importantes, como as reformas 

parlamentares na Inglaterra e a Revolução Americana, com demasiado elogio e admiração.  

Publicado inicialmente em 1779, depois entre 1788-1789 e 1806, o Jornal 

Enciclopédico teve publicação irregular e se propunha a levar ao público português as mais 

recentes descobertas científicas e as ideias dos mais ilustres homens de seu tempo, assim 

como das ciências naturais e agricultura. No seu período mais regular apresentava oito artigos, 

divididos nas seguintes áreas: “Historia, Natural, Fysica e Química”; “Medicina, Cirurgia e 

Farmácia”; “Economia Civil, e Rústica”; “Bellas Letras”; “Anecdotas e Miscellanea”; 

“Filosofia Racional, e Moral”; “Producções Literárias de Todas as Nações” e “Relações 

Políticas dos Diferentes Estados do Mundo”. O seu último número, em 1806, fora de 

responsabilidade do mercador e impressor lisbonense Antonio Manoel Policarpo da Silva, a 

quem já me referi
16

 (REIS, 2005, p. 306-307). A circulação de uma expressiva quantidade de 

impressos, muitos clandestinos e via contrabando, particularmente após o início da Revolução 

Francesa, irriga as praças públicas e os ambientes letrados com os ideários revolucionários. 

Além disso, fundada em 1779, a Academia Real das Ciências de Lisboa, centro de 

divulgação das ciências e das ideias modernas e que fora considerado por Pina Manique como 

um ‘antro de revolucionários’ e que poderiam formar ‘’uma rede perigosa’’ (CURTO, 1999, 

p.36), se constituiu um local, também, de reunião de uma grande quantidade de intelectuais 

comprometidos, dentre outras coisas, com o espírito da modernidade. Estava sob a órbita, 

influência e proteção do Duque de Lafões e do abade Correia da Serra que conseguiram junto 

a Rainha que a Academia tivesse alguns privilégios, como isenção de direitos alfandegários 

sobre todo o papel importado; além disso, não eram alvo da censura oficial da Real Mesa 

Censória, que logo seria reformada (FERREIRA, 2002, p.179). 

Outras instituições, segundo Diogo Ramada Curto (1999, p.38) expressam também o 

impacto do ideário de promoção das ciências, das artes e da literatura em terras peninsulares. 

As academias, dentre elas a Casa Pia (1782), Real de Marinha (1799), Real de Fortificação, 

Artilharia e Desenho (1790), dentre outras, assim como a abertura da Real Biblioteca Pública 

de Lisboa e a abertura de inúmeras escolas primárias (FERREIRA, 2002, p.179), são inseridas 

nos esforços de modernizar a ciência e o ensino na metrópole, sistematizando o conhecimento 

e divulgando o que poderia ser de bom uso para a economia do Império. 

                                                           
16

 O jornal tivera diversos redatores, mas, segundo Ana Cristina Araújo (2003, p.78), o mais importante e 

expressivo deles fora João Baptista Reycend, livreiro, mercador e impressor francês de grande presença no 

mercado de impressos luso, e que financiou por mais tempo sua publicação. 
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Boa parte dessas iniciativas foi promovida por vanguardas de “ilustrados” que, da 

Corte, suplicavam à Rainha ou mesmo dela recebiam distinções para seus projetos. A 

recuperação das finanças do Estado, que patrocinou a maioria delas, fora possível graças à 

melhoria no comércio com as colônias, dada a extinção das companhias e dos monopólios, 

assim como de uma conjuntura internacional que privilegiava a posição portuguesa, ao 

mesmo tempo em que colocava nos conflitos franco-ingleses o centro das atenções 

expansionistas. 

  

1.3 Se veem as Luzes pelo Arco do Cego: o reformismo de D. Rodrigo de Sousa Coutinho 

 

A ascensão de D. João VI ao poder, inicialmente a substituir sua mãe, que já 

denunciava os largos sintomas da doença que a afastaria de vez do cenário político em 1792, e 

depois de direito como regente, em 1799, marca a consolidação de diversas medidas tomadas 

no início do período mariano e, que agora sob os auspícios da continuidade do joanismo, irão 

apresentar alguns outros personagens, uns já conhecidos e outros que adquiriram grande 

envergadura no período. 

Um deles era afilhado do agora finado Marquês de Pombal, figura ilustrada e de 

circulação já conhecida pelos quadros diplomáticos do Estado português: o futuro Conde de 

Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Figura chave nos trâmites políticos desde o último 

quartel do século XVIII, serviu como secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar desde setembro de 1796. Sua alavancada ao poder, partidário dos ingleses como era, 

seria demarcada por grandes fatos políticos e que fora vista pela historiografia do liberalismo 

das obras de Luz Soriano (1867) e Latino Coelho (1905), como de marasmo na política 

interna e externa e a própria figura do ministro como de menor importância.  

No entanto, é da iniciativa do ministro uma série de projetos que, inseridos num 

complexo conjunto de ações de reforma do sistema colonial do Império Português, colocavam 

a relação política e econômica da metrópole com a América portuguesa no centro dos 

esforços direcionados. D. Rodrigo considerava que as reformas do sistema de mineralogia 

deveria ser imediatamente feito e, para isso, cercou-se de ‘brasileiros’ para a reformulação do 

‘’grande plano’’, nas palavras de Kenneth Maxwell (1977, p.236). Nesse sentido, os 

remodelamentos propostos tanto iam em sentido de melhoras nos processos de exploração dos 

produtos que a principal colônia tinha ou poderia vir a produzir, como pela inserção de muitos 

dos seus principais políticos, mercadores e letrados no corpo burocrático do Reino. 



31 
 

Um desses projetos, ousado e de grande importância prática e simbólica nessa 

conjuntura, fora um projeto editorial de publicação com a criação da Casa Literária do Arco 

do Cego. Funcionou de agosto de 1799 a dezembro de 1801 tendo publicado mais de 80 

títulos bibliográficos em 28 meses (LEME, 1999, p.77). A sua idealização e concretização 

marca, dentre outros sentidos, a crescente preocupação do Estado com a organização dos 

saberes e de reformas no sistema colonial, desde muito em crise. 

Teve como mentor, como já me referi, o secretário Coutinho, mas o seu grande 

entusiasta e para quem o ministro entregou a chefia de concretização do projeto, nas periferias 

de Lisboa, fora o frei José Mariano da Conceição Velozo. De origem brasileira, fora a 

Portugal, segundo Margarida Paes Leme (1999, p.77-78) em 1790 com o objetivo de publicar 

um importante trabalho seu de levantamento botânico, chamado Flora Fluminense; acaba por 

não publicá-lo, concentrando-se em outros projetos. Sua atuação junto ao Arco do Cego 

acompanhou a existência desse órgão que teve um programa ‘’extremamente vasto de 

divulgação das ciências e das técnicas’’ (LEME, 1999, p.79) e que seria colocado a postos 

para o desenvolvimento das potencialidades econômicas do Reino. 

O fomento de produção de obras de ciências naturais, sejam roteiros de viagens, 

levantamentos de flora, fauna ou de potencialidades minerais e de culturas agrícolas, já havia 

sido destacado por Maria Odila Silva Dias (1968), quando demonstra que a geração de 

brasileiros que estudaram nas universidades europeias, ou mesmos aqueles influenciados pelo 

cientificismo advindo das Luzes modernizadoras, tinha uma formação empírica para a 

ciência; antenados com os problemas locais e inseridos no sistema que passava, como já 

demonstrei, por um ministério reformista, foram incentivados à realização de estudos que 

enfatizassem as potencialidades econômicas da região. Ainda segundo Dias (1968, p.112), o 

papel do Estado é fundamental para a compreensão desses momentos pois ‘‘a publicação de 

memórias patrocinadas pela Coroa (...) é fruto de uma política consciente e preocupada em 

fomentar [e] aproveitar as novas perspectivas que a conjuntura internacional parecia 

apresentar (...) ”. 

Segundo Diogo Ramada Curto (1999, p.49), a Casa Literária do Arco do Cego tinha, 

também, o objetivo de ‘’arregimentar intelectuais’’, tanto da metrópole quanto das colônias; 

esse esforço se devia para evitar que pudessem ter ‘’comportamentos sediciosos’’ e que, 

dentro do Estado, pudessem ser os letrados pensantes para a sua restruturação e eficiência 

técnica do seu comércio, política e ciências. Dos trabalhos publicados pela Casa, cerca de 83 

identificados, 36 são textos inéditos de autores portugueses e ‘brasileiros’, 41 são traduções e 

6 são edições publicadas em latim (LEME, 1999, p.82). O órgão fora extinto pelo mesmo 
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alvará de dezembro de 1801 que reestruturou a Impressão Régia e frei Velozo fora, junto com 

os demais funcionários, incluídos no seu rol de empregados 

A atuação do ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho fora de grande importância 

nesses projetos e também diante dos impasses entre Inglaterra e França depois de 1796, com 

as constantes pressões dos dois lados para que Portugal abrisse mão de sua neutralidade 

artificial e tomasse partido. Inicialmente pendendo para a órbita dos franceses que, dentre 

outras consequências, pressionaram para a demissão de Coutinho, efetuada em 1801. Em 

julho desse ano envia para o seu sucessor, Visconde de Anádia, uma carta em que conta os 

feitos de sua administração e para que o mesmo tivesse conhecimento dos feitos acabados e 

por acabar; sobre o Arco do Cego diz que ‘’em tão pouco tempo não só tem produzido muitas 

Obras, que tem alumiado, e extendido as Culturas, mas que até nos segura a Fundição, e 

Abrição dos Caracteres, de que possâo prover-se as Typografias do Reino’’ (D. Rodrigo de 

Sousa Coutinho apud FUNCHAL, 1908, p.201). Voltaria, no entanto, em 1807 com os 

franceses às portas do Tejo, depois das reviravoltas nas ordenações políticas; nomeado, em 

1808, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, acabaria por falecer em 1812, no Rio 

de Janeiro, para onde migrara com a Corte. 
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2. Entre o trono e o altar: a Real Mesa Censória e as impressas ideias  
 

A liberdade de imprensa traz consigo males, e males não pequenos; mas os 

que resultam da censura prévia são mais e maiores (...) Aqueles que 

opinaram pela liberdade de imprensa em matérias políticas supuseram que 

ela não atacaria o edifício social, e portanto, não o podiam supor, agora que 

ataque o edifício religioso, pois os homens não mudam tão facilmente de 

ideias religiosas como de ideias políticas (...) (TOMÁS,1966. p.40-43)
17

. 

 

Pronunciadas numa intervenção de 1821 nas Cortes, no calor dos constitucionalismos 

em vieses reformistas pós-vintismo, essas palavras e, principalmente, as ideias que emanavam 

dos parlamentares que constituíam o centro do Império naquele momento, são o oposto e ao 

mesmo tempo o gêmeo do que se publicou na criação da Real Mesa Censória por Pombal, 

meio século antes, em abril de 1768. Se se parecem, ao tratar do mesmo assunto, se opõem, 

naturalmente, pois foram ditas com objetivos diferentes, o que fica latente com suas leituras; 

por debaixo delas questiono seus desdobramentos e suas formatações. A criação do órgão que 

‘sistematizou’ o controle de ideias e ‘domesticou’ os seus formadores fora, para o ministério 

do Conde de Oeiras, um golpe contundente contra os inimigos da Razão do Estado, sejam os 

leigos ou os clérigos. Pouco mais de cinquenta anos depois, em 1821, a monarquia parecia 

ter-se em possíveis ameaças à sua existência, e o constitucionalismo, apregoado pelos 

deputados, parecia, no entanto, não ser o mesmo das terras inglesas, onde a possibilidade de 

uma lei de liberdade de imprensa não era discutida, mas colocada em prática. Os discursos de 

1821 pareciam indecisos, e a votação de uma lei de liberdade de imprensa fora postergada 

pois, indiscutivelmente, não lançava mão dos anseios do rei, de controlar as ideias e os 

pensadores; esse reformismo era temeroso e evitava rupturas, já o pombalino não possuía 

tantas reservas. 

Neste capítulo retomo, a partir da conjuntura de um reformismo ilustrado pombalino e 

mariano, instituições capitais para o processo de ‘modernização’ apregoado pela Razão de 

Estado da época. A Real Mesa Censória, levada a atuação nesse período, se torna, como 

defendo, um centro de domesticação das ideias, com limitações físicas e variadas atribuições. 

Para além disso, a documentação produzida por esses órgãos é detalhada, em seus usos e 

alcances, com ênfase para a documentação sobre o Maranhão. Concluo que a censura 
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 Manuel Fernández Tomás (1771-1822) fora designado o ‘patriarca da liberdade portuguesa’, tendo sido 

magistrado por Coimbra e atuado, no Porto, junto ao Sinédrio, grêmio político e literário que organizou o 

pronunciamento que levará ao movimento iniciado em 24 de agosto de 1820 naquela cidade. Fora mentor de 

diversas ideias vintistas e clareador dos princípios liberais, tendo publicado vários textos no período e ocupado 

diversos cargos junto ao Estado. 
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especializada, mesmo com suas limitações, era prática reivindicada pelo Estado, em 

detrimento da Inquisição, e que nem mesmo movimentos de contestação à monarquia lusa 

abriam mão de sua prática, tornando-se expressão da cultura nacional. 

 

2.1 A instituição e seus tentáculos: o censor, a prática e a cultura 

Em 1768 não havia titubeações nas palavras do alvará de Pombal, ‘‘quero, Mando, 

Ordeno, e é minha vontade, que nesta minha Corte, e Cidade de Lisboa seja logo criada, e 

erigida (...), uma junta perpétua denominada = Real Meza Censória’’. É atestado o fracasso do 

modelo censor vigente em Portugal até aquele momento
18

 e os males causados pelos jesuítas 

que, sem dolo, copiavam os índices de proibição de livros direto da cúria romana. O modelo 

de censura anterior era substituído, então, por uma só junta, privativa, e com uma série de 

regras a serem cumpridas. Na prática, Pombal retira da Igreja o controle sob as etapas do 

processo censor e transfere para o Estado essa prerrogativa. Não ocorre, no entanto, um corte 

cirúrgico com as autoridades eclesiásticas, já que a mesa continuava com representantes 

religiosos; os jesuítas eram os alvos do afastamento, como se justificava, mas não os alvos 

centrais. 

As determinações das etapas deixam claro que o órgão criado deveria ter ‘’um 

presidente’’ que tenha autoridade diante ‘’da perfeita harmonia entre o sacerdócio, e o 

Império’’; haveria sete deputados, sendo um deles ‘’Inquisidor da Mesa do Santo Ofício de 

Lisboa’’ e também ‘’pessoas de notória literatura, ilibados costumes, e conhecida piedade’’, 

além de um secretário e um porteiro. As sessões ordinárias deveriam acontecer em uma tarde 

de cada semana e os poderes da Mesa seriam ‘’de jurisdição privativa, e exclusiva em tudo, o 

que pertence ao exame, aprovação, e reprovação dos Livros, e papéis, que se acham 

introduzidos nesse Reino’’. 

O controle deveria ser executado sobre todas as etapas da produção (impressão e 

reimpressão), posse, comercialização dos impressos naquele Reino e que ‘’nenhum Mercador 

de Livros, Impressor, Livreiro, ou vendedor dos referidos livros’’ realizasse algumas das 

etapas de produção, impressão, encadernação, venda ou divulgação desses papeis sem as 

autorizações da dita Mesa com ‘’pena de seis meses de cadeia, da Confiscação de todos os 

exemplares e o dobro do valor pela primeira vez, do três dobro pela segunda vez (...) e pela 

terceira vez, dez anos de degredo para o Reino de Angola’’ (Alvará de 5 de abril de 1768). 
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Antes da Real Mesa Censória, a Inquisição em 1536 e a Mesa do Desembargo do Paço, em 1548, fundada por 

Dom Sebastião, desempenhavam o papel de controle da produção livresca e da consequente entrada e saída 

desses impressos (VILLALTA, 1999, p.186-187). 
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A relação imediata que se estabelece entre Pombal e a instituição do tribunal censor 

gerou, desde finais do século XIX, algumas problematizações em torno do significado e das 

atribuições de um determinado modelo de controle de ideias. Duas grandes interpretações se 

fizeram discutir de acordo com as posições políticas onde foram fermentadas, e seus 

desdobramentos se constituem, ao lado das paixões que o ministro de D. José emanava, nos 

pensadores posteriores. 

Segundo Maria Adelaide Marques (1963, p.10-16) os historiadores oitocentistas 

interpretaram e dimensionaram a figura de Pombal como central na história da segunda 

metade do Setecentos português. Suas atuações, assim como todas as mudanças iniciadas no 

seu ministério, são personalizadas como emanadas de uma vontade pessoal do personagem, 

sem levar em consideração a inserção desses câmbios dentro de todo o sistema. A criação do 

Tribunal para o controle das ideias teria sido, segundo alguns historiadores liberais anti 

partidários do ministro, como Fortunato de Almeida (2005), Caetano Beirão (1934) e Lúcio 

Azevedo (1922), uma reação de Pombal especificamente contra os jesuítas que seriam, como 

apregoavam, um obstáculo efetivo contra as suas determinações despóticas, que 

representavam a modernização portuguesa ante o antiquarismo dos jesuítas que haviam 

influenciado, até então, a educação e as ideias em Portugal. 

Na contramão dessa perspectiva, capitaneada por alguns historiadores republicanos 

conservadores, partidários do ministro, Antonio Ferrão (1928), Luz Soriano (1867), Latino 

Coelho (1905) e Teófilo Braga (1885) enxergam o contrário, pois o combate aos jesuítas, com 

o recrudescimento da censura pelo Estado, teria sido útil para a modernização da sociedade 

portuguesa. Os ganhos para o desenvolvimento da cultura seriam, para esses historiadores, a 

preocupação central de Pombal, tendo ele, portanto, dado início a institucionalização da 

censura e a monopolização de suas etapas pelo Estado. 

A questão central deve ser apreendida dentro dos motivos que teriam levado a reforma 

do modelo censor e seus desdobramentos. Adelaide Marques (1963, p.25-30) apresenta, para 

além dos que já observei até aqui, que o desejo de secularização da censura, aliado a total 

separação da Igreja e do Estado e da independência dos clérigos portugueses em relação a 

cúria romana, a exemplo do que acontecia na Áustria de Maria Teresa, eram os principais 

motores das reformas. À proteção do modelo absolutista português, era colocado por Pombal, 

como necessária a criação de instituições independentes e que ‘’estivesse completamente 

dependente do Estado e que fosse um perfeito instrumento de sua política’’ (MARQUES, 

1963, p.30); a Real Mesa Censória fora uma dessas instituições, justificada, publicamente, por 

outros argumentos.  
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O combate aos inacianos era, para o público que assistia essas mudanças, o principal 

argumento. A Companhia de Jesus tornou-se alvo das críticas do ministério pombalino e a 

política de perseguição de seus adeptos, que culminou na expulsão em 1759, era a perfeita 

justificação que fora apresentada, principalmente para uma elite culta. Essa se incomodava, 

para além disso, com a imagem que os estrangeiros tinham de Portugal, tanto pelo baixo nível 

de letramento, quanto pelos métodos antiquados da Inquisição, tão criticada por Voltaire em 

Cândido (MARQUES, 1963, passim). 

A saída do ministro e seu exílio no centro-norte de Portugal, na cidade de onde retira 

seu título nobiliárquico, Pombal, marca a ascensão do novo reinado, encabeçado por D. Maria 

I. A ‘Viradeira’ como reversão do legado pombalino, materializado em práticas que fossem na 

contramão dos mandos dos antigo ministro foi vista, por uma historiografia republicana 

portuguesa, antenada com uma interpretação centrada na ‘’focagem diversa do passado 

nacional’’ (SERRÃO, 2002, p. 443), como retrocesso. É recente, tanto nos estudos 

portugueses quanto brasileiros, uma revisão das noções em torno da ‘Viradeira’, e de um 

reordenamento político e cultural do período que assiste a ascensão de Aires de Sá e Melo 

como primeiro-ministro. Fernando Guedes (1987, p.73) define que no período se pretendera 

‘’corrigir os excessos despóticos‘’ de Pombal, mas ‘’nem por isso abandonou, ou repudiou, os 

princípios racionalistas das ‘luzes’’’. Esses, segundo Fernando Novais (1979, p.10-11), eram 

mais ‘bafejados’ no período mariano que no consulado anterior. Observa ainda que, do 

‘’pleno funcionamento à ruptura inicial do sistema, tentam-se as soluções intermediárias 

inspiradas pelo reformismo ilustrado do fim do absolutismo’’. 

Nessa perspectiva, a dissolução da Real Mesa Censória por D. Maria I em junho de 

1787 e sua ‘reforma’, já que o modelo era considerado ineficiente, resulta na instituição da 

Real Mesa da Comissão Geral sobre o Exame e Censura de Livros. A centralização realizada, 

no entanto, não modifica substancialmente os modos de atuação do Tribunal, pelo contrário, 

passou a apresentar problemas, já que a eliminação dos estatutos e das listas de livros 

proibidos do órgão anterior não foram acompanhadas da efetivação de outros com mesma 

natureza (NIZZA DA SILVA, 2013, p. 258-260). 

As brechas escancaradas pela Comissão Geral passaram a preocupar o Estado, a partir 

de eventos internacionais no período (como a Revolução Francesa) e pela circulação de obras 

estrangeiras que defendiam ideias diversas, inclusive anti-absolutistas. Em 1794, o modelo 

censor volta às regras anteriores, com a reinstalação da censura tríplice. Ainda assim, a 

preponderância do Desembargo do Paço nos processos de censura era visível, e cada vez mais 

o Ordinário e a Inquisição tinham menos ingerência no sistema, cada vez mais secularizado 

http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_nobili%C3%A1rquico
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(VILLALTA, 1999, p.162). As convulsões na França, a partir de 1789, e seus princípios 

alardeados por enxurradas de impressos, atravessavam os Pireneus incomodando as 

autoridades superiores de Portugal e intensificando a interferência direta da Rainha no 

controle de circulação e posse de impressos. 

O início da regência de D. João, numa altura em que D. Maria já havia enlouquecido, 

não altera substancialmente as estruturas censoras. E será na mesma composição que se dará a 

transferência da família Real, suas bibliotecas, tipografia e a Corte inteira em 1807, em 

decorrência do impasse com os franceses. Enquanto se iniciava a marcha de Junot e do 

exército napoleônico, se iniciava a migração fugidia da corte joanina rumo ao Brasil, futuro 

Reino Unido em 1815. O controle da circulação de impressos na colônia americana não será 

inédito, pois já era efetivo, ao contrário da produção, que só se fará a partir de maio 1808 com 

a Impressão Régia (ALGRANTI, 2004, p.135-137). 

Por meio de decreto de setembro de 1808, D. João torna o Desembargo do Paço o 

órgão responsável pelo controle censório de papéis no Brasil. O órgão veio intensificar os 

modos de fiscalização que já existiam na colônia, já que desde muito as licenças eram 

requisitadas para que se pudesse trasladar algum tipo de impresso, até os mais simples. Desde 

a nomeação de censores e definição de atribuições, com início de suas atividades, o 

Desembargo do Paço fiscalizou a entrada e saída de impressos, assim como a inédita 

produção, até março de 1821, momento em que o órgão foi extinto, no contexto do 

movimento Liberal do Porto (1820). 

O exercício da Censura, tanto em Portugal quanto em outros países, obedecendo 

princípios diversos de acordo com suas conjunturas políticas, procurava, segundo Luiz 

Villalta (1999, p.162-163), defender as práticas absolutistas. Para isso, a definição dos alvos a 

serem combatidos era necessário e fora feito, em todos as ocasiões e formatos da Real Mesa, 

pelos constantes editais lançados que continham, dentre outras informações, os parâmetros do 

controle e as justificativas para as proibições. As obras que contivessem pressupostos com 

defesas a milenarismos ou a ideias ilustradas radicais, além de teor de combate à religião e ao 

Estado, eram prováveis de serem inseridas no rol de livros ‘abomináveis’, e sua impressão, 

circulação, venda e posse, passíveis de processo junto ao órgão real. 
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2.2 A documentação da Real Mesa Censória: usos e alcances 

 

A atuação do órgão censor produzia uma demanda social por autorizações diversas 

referente aos impressos. Como definido no alvará de criação e nos constantes editais lançados, 

nenhuma obra poderia ser impressa, reimpressa, encadernada, reproduzida, vendida e nem 

transportada sem o respectivo despacho da Real Mesa. Essas exigências e as constantes 

mudanças no funcionamento interno do órgão, sem contar a ingerência de outras instituições, 

como a Intendência Geral de Polícia de Lisboa, que ora recrudescia as etapas ora as 

flexibilizava, acabou por gerar inúmeros registros sobre esses processos em torno da 

materialização dos impressos. 

Assim o é quando o inventário dessa documentação se torna possível, já que a Real 

Mesa Censória tinha ingerência total sobre o processo. Desde petições a pedir para levar 

livros para algum local do Império, as mais comuns, até petições para impressão, processos 

por posse de livros proibidos pela Inquisição, ou pedidos de privilégio de livreiros, junto do 

Desembargo do Paço, a documentação preservada que permite mapear tanto essas ‘gentes do 

livro’ quanto os impressos lançados ao mar em direções variadas, está alocada em fundos 

diversos
19

. 

O trânsito dessas obras, que me interessa mais de perto, e seus agentes podem ser 

discriminados pelo uso das petições para envio de livros produzidas pelo tribunal régio. O 

caminho desde Lisboa era o mesmo: se submetia o inventário das obras, com maior ou menor 

quantidade de informação (cidade de impressão, ano da edição, quantidade por título), de 

acordo com as exigências dos editais do mesmo órgão, e aguardava-se a liberação da licença. 

Para a liberação da carga, em qualquer das alfândegas do Império, a licença era pré-requisito 

para a posse, logo, seu deferimento era esperado, pelo menos, poucos dias após a submissão. 

                                                           
19

O já citado trabalho organizado por Diogo Ramada Curto, Manuela Domingos, Dulce Figueiredo e Paula 

Gonçalves (2007) apresenta, para Lisboa no século XVIII, um rico panorama documental da história do livro no 

Império Luso-brasileiro no período. Os principais fundos, além da Real Mesa Censória, são os Registos 

Notariais de Lisboa, Desembargo do Paço, Ministério de Negócios Eclesiásticos e da Justiça, Ministério do 

Reino, Habilitações do Santo Ofício, Arquivos Histórico da Biblioteca Nacional de Portugal, Registros 

Paroquiais, Registro Geral de Testamentos, Intendência Geral de Polícia, dentre vários outros, alocados, 

principalmente na Torre do Tombo, em Lisboa. 
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Dentro do Reino não parecia, como lembra Márcia Abreu (2003, p.25), se levar muito 

a sério a necessidade de petições para traslados de carregamentos de livros, dada a pequena 

quantidade de registros internos; no entanto, da metrópole para as colônias, particularmente 

da América, a fiscalização era mais intensa e a quantidade de petições é considerável. 

Segundo os pedidos de envio, têm-se: 

 

Gráfico 1 – Quantidade de requisições para envio de livros de Lisboa para as colônias – 1776 -1826. 

Fonte: ABREU, p.26-27; ANTT – Real Mesa Censória, cx. 159, elaboração própria. 

 

A expressiva quantidade de petições para as capitanias/províncias mais movimentadas 

economicamente da América portuguesa: Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia justifica a 

quantidade de requisições, assim como pela população. Nos casos de Angola, Goa e Macau, 

já existiam, segundo Alberto Dines (1999, p.75 apud ABREU, 2003, p.26), tipografias desde 

o século XVI, o que pode justificar o baixo número de envios. Deve-se considerar, no entanto, 

que esses números se referem a documentação preservada e que, para além deles, o 

contrabando e números anteriores a sistematização da censura não podem ser aqui 

computados. 

No caso das províncias da América portuguesa, o Maranhão possui a quarta maior 

quantidade de requisições, estabelecendo, portanto, uma relação de ordem com as demais, já 

que, segundo dados do período, possuía a quarta posição em número de habitantes em 
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movimentação econômica
20

. São cerca de 336 requisições de envio para o Maranhão, um 

pouco menos do que os dados apresentados por Márcia Abreu; por período, observa-se, no 

entanto, que as petições para o Maranhão são submetidas em um intervalo maior, até 1826, 

mesmo depois da ‘adesão’ ao Império, em 1823 - no Desembargo do Paço encontram-se 

documentos até 1832, com a mesma estrutura e com os mesmos agentes: 

 

Esquema 1 - Documentação da Real Mesa Censória para a América portuguesa. 

Fonte: ANTT - Real Mesa Censória, Cxs. 151, 153-163, elaboração própria. 

 

A existência de documentação no Desembargo do Paço até 1832 para o Maranhão, 

indica menos alguma especificidade da mesma e mais a permanência de estruturas e de modos 

burocráticos. A proximidade do Maranhão com Portugal, ainda como sede da Corte, durante 

todo o Setecentos e Oitocentos, e a presença de grandes mercadores portugueses na praça de 

São Luís, indicam a tradição dessa relação, que continuará mesmo após a ruptura institucional 

em 1823, com a ‘adesão’ do Maranhão ao projeto de independência. 

No entanto, destaco que esta evidência se materializa também pela ausência de 

grandes mudanças estruturais concebidas na sociedade e no Estado português após o 

movimento do Porto (1820), como o decreto que estabelecia em Portugal a abolição da 

censura prévia e o exercício de liberdade de imprensa (1821). O juramento de D. João, 

regressado a Portugal, a nova constituição (1822), a Abrilada (1824) ou mesmo uma nova 

reunião das cortes em 1826-1827, com a outorga da nova carta constitucional, com outras 

tentativas de revolta no Porto (1828), não estabeleceram a total dissolução dos processos 

censórios de fiscalização na circulação de impressos, senão apenas centralizaram para o 

                                                           
20

 Ver Marcelo Cheche Galves (2010). Retomo essa discussão no capítulo 3. 
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Estado de vez essa responsabilidade (a Inquisição portuguesa fora encerrada ainda no 

movimento liberal do Porto em 1820). 

As requisições para o Maranhão, preservadas até 1832, não possuem contínuo registro, 

existindo alguns intervalos dada a ausências anuais. Esses intervalos podem estar relacionados 

tanto a fatores estruturais desconhecidos ou mesmo a perdas documentais nas mudanças 

ocasionadas aos órgãos de registro. De modo geral, a documentação se distribui na seguinte 

ordem: 

 

Gráfico 2 – Requisições por ano para o Maranhão. 

Fonte: ANTT - Real Mesa Censória, Cx. 159; DP: Corte, Estremadura e Ilhas, Mc. 868. 

 

Não existem, até o momento, dados que compreendam a intermitência após 1773. 

Pode-se perceber, no entanto, que a ocorrência de documentação a partir de 1795 está, 

certamente, relacionada a reinstalação da censura tríplice em 1794 por D. João VI, portanto 

um ano antes. Até o ano de 1796 o número de petições será crescente, quando se dará a 

ocorrência de um novo intervalo. De 1799 a 1803 se verifica uma constante no dígito de 

requisições, sendo que a média é de 20,4 por ano. O número faz-se constante até o início de 

uma queda linear que vai de encontro ao início das turbulências que desdobram na 

transferência da família real, entre 1807 e 1808. 
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A pequena quantidade de registros de envio relaciona-se a um certo processo de 

reordenamento burocrático e político que acontecia pari passu àqueles acontecimentos. Para 

além da trasladação da Corte, que Oliveira Lima (1996, p.465-466) diz ter dado ao Brasil 

grandes lucros, pois passara a estar desafogada a população no ‘domínio econômico e 

político’, as estruturas burocráticas também foram copiadas para a nova sede do Reino, muitas 

inúteis, como criticava Hipólito da Costa na época em seu Correio. O ‘trauma’ ocasionado 

com a migração de muitos membros do corpo burocrático para a nova Corte representou o 

desmantelamento de alguns procedimentos que, mitigados pela conjuntura, resultaram em 

poucos registros. 

Após 1810, quando as estruturas provenientes da nova sede do Reino, Unido em 1815, 

estarão já com sua fisionomia recuperadas, inicia-se um aumento, com ápice em 1819, da 

quantidade de envios para o Maranhão. Considero esse fato intimamente relacionado a 

Abertura dos Portos em 1808 que, de forma progressiva, irriga o porto de São Luís e faz 

crescer continuamente sua população, ávida pelo inédito fervilhamento de sua praça de 

comércio. Pode-se contar, também, com a intensa e constante transferência de portugueses 

que ‘seguiram o caminho do rei’, ou mesmo de estudantes que, animados com o ambiente 

econômico e cultural da capitania, iam e vinham de Portugal com suas bibliotecas. Esse 

momento será de definição de uma “outra feição à província”, dada, também, pelo agora 

célere crescimento da cidade e aumento de importações de escravos, assim como das 

exportações e demais atividades econômicas
21

. 

Será, pois, a partir de 1820, com 14 requisições, e 1821 com 16, que se inicia uma 

queda linear na quantidade de petições submetidas aos tribunais lisbonenses. Mais uma vez, 

recorro a conjuntura para definir que essa diminuição inicia-se junto ao movimento de cunho 

liberal em agosto de 1820 no Porto, e seus desdobramentos, como o retorno de D. João VI a 

Portugal e o início de ebulições políticas nas agora províncias
22

 que ‘aderiam’ aos princípios 

vintistas, e que, de forma geral, alterou substancialmente as relações comerciais e culturais, 

mesmo que esses câmbios não fossem lineares e definitivos. 

 A ausência de registros entre 1822 e 1824 está, naturalmente, vinculada a esses 

processos políticos, tanto gerais como locais. Insere-se nesse conjunto, a instalação de uma 

tipografia no Maranhão em novembro de 1821
23

, e que, a partir da produção de impressos na 

                                                           
21

 Esses dados podem ser analisados, por ano, nas tabelas e dados coligidos por Antônio Bernadino Pereira do 

Lago (2001), em obra de 1822. 
22

Mudança de nomenclatura fora resultado das deliberações do governo provisório constitucional que alterara a 

antiga denominação das instâncias administrativas, de capitanias para províncias. 
23

Detalho no capítulo 3. 
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província, diminui a demanda externa, cada vez mais mitigada com o findar da década. De 

1827 a 1832, data do encerramento dos registros, serão simbólicos o número de petições para 

envios, mas demonstram a permanência, em Portugal, dos mecanismos de controle. 

No caso da documentação de envio para o Rio de Janeiro, os intervalos não possuem 

muita exatidão. Não existem registros para o ano de 1809, 1810, 1811, 1812, 1814, 1818, 

1822 e 1823. Ocorre, como no Maranhão, uma redução nos envios depois da migração da 

família real (ABREU, 2003, p.28); destaco que esses desencontros entre os intervalos 

evidenciam as particularidades tanto do comércio local e da proximidade com os centros 

produtores quanto das demandas. O Maranhão, mesmo sendo uma distante província do 

sistema central de poder, que é a nova sede da Corte, também sofrerá grandes impactos pelas 

mudanças ocorridas o que, de forma geral, pode ser percebido pela movimentação econômica 

posterior (GALVES, 2010, p.67-68). 

O Rio de Janeiro, agora capital do novo Estado, com suas inúmeras tipografias já com 

uma experiência de impressão desde 1808, será um preferencial polo produtor desses 

impressos e seus mercadores terão cada vez mais demandas internas. Além disso, destaca-se 

que a Abertura dos Portos, efetivada muitos anos antes do rompimento institucional iniciado 

em 1822 no centro-sul, abria outras vias de importação desses impressos que poderiam, 

naturalmente, ser importados de outros lugares, preferencialmente da Inglaterra, onde não 

existia exame censor.  

 Para além da quantidade de envios, necessárias para se compreender sua relação com 

os agentes e os momentos políticos e econômicos, destaco que essas requisições estão, em sua 

maioria, compreendidas no período mariano e joanino, o que implica dizer que sua 

diminuição está vinculada, também, a cisão definitiva com Portugal já no início da década de 

1830, que assistirá o início do período regencial com a abdicação de D. Pedro I, que fizera o 

caminho de seu pai. 

 Essas petições para o envio de livros estavam, como já observei, vinculadas às 

exigências do tribunal censor e seus editais deliberativos. Elas possuem a mesma estrutura e 

as informações só mudarão com o acréscimo de detalhes, sendo que sempre apresentam o 

nome do requerente, com o qual se pode mapear os envolvidos no processo. Uma ausência 

significativa é o nome ou a referência de destinatários; são poucos os documentos que fazem 

essa referência, apenas explicando que a licença era necessária para que na Alfândega de São 

Luís se retirasse a carga ‘sem embaraço’. Como a licença era produzida pelo escrivão 

responsável, as formas de escrita do texto são semelhantes e seguem o modelo estabelecido à 

época. 
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 Constam nas petições o inventário das obras, que geralmente são discriminadas apenas 

com o título e o nome do autor. Em algumas delas apresenta-se o ano da edição, a cidade da 

impressão e até mesmo a oficina tipográfica onde foram concebidas, em pequeno número. A 

quantidade por título é, em grande parte, discriminada; no entanto, essa informação não era, 

naturalmente, importante para o censor que analisava as obras, mas apenas o conteúdo 

vinculado a elas, não se detendo ao número de exemplares enviados, qual localidade e 

destinatário. 

 As obras despertam grande interesse para a tentativa de compreensão do ambiente 

letrado na província e da relação de um público consumidor com os mais diversos títulos de 

literatura. Desde novelas populares e de linguagem simples, obras clássicas gregas e latinas 

até impressos técnicos e relacionados a bacharéis e outros profissionais, emanados ou não de 

Coimbra, as descrições das obras nas petições demonstram um público leitor ora fiel a certos 

tipos de literatura, religiosa e romanesca, particularmente, ou mesmo que se interessava pelas 

últimas novidades da época, sejam de notícias, de história ou de ‘ciências’. A vinculação 

desses interesses aos diversos fatos conjunturais desvendados por uma renovada historiografia 

política, econômica e cultural do Maranhão na virada do Oitocentos até seu primeiro quartel, 

possibilita a constituição de um rico painel do ambiente letrado colonial. 

 Destaco, também, que a atividade comercial de impressos entre a metrópole e o 

Maranhão é nitidamente percebida nessa documentação. Um simples critério evidencia isso: a 

grande quantidade de obras enviadas por título. Excluídas a possibilidade que eram para 

distribuição, já que essa prática não era comum a não ser pelo Estado, e ainda assim em raros 

momentos, boa parte desses volumes era destinado ao comércio local. Sejam resultados de 

uma demanda por encomendas ou mesmo pelas apostas dos mercadores nas leituras que 

poderiam interessar, ou que já haviam obtendo consideráveis vendas em outros destinos, é 

nítida a presença de figuras relacionadas ao comércio de impressos em Portugal. 

 A partir de 1821, com o início da publicação de jornais locais na cidade de São Luís, 

passa-se a verificar uma grande quantidade de anúncios com detalhes de onde se vendiam 

essas obras. Os locais não especializados, lojas de diversos gêneros, se localizavam, 

geralmente, no centro da cidade, e os nomes dos donos eram a referência primeira. Marcelo 

Galves (2010, p.70) aponta que numa cidade ainda pequena, os locais de venda desses 

impressos eram facilmente identificados, mesmo sem a informação dos endereços, e que para 

além de livros e folhetos, vários jornais editados em Portugal e em outros lugares eram 

vendidos também nesses espaços. Poucas requisições apresentam algum indício da atuação da 

censura. De modo geral, os títulos que eram proibidos ficavam retidos no tribunal em Lisboa, 
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mas os demais recebiam a liberação. Márcia Abreu (2003, p.29) lembra que os títulos 

proibidos eram de conhecimento público, e que dificilmente alguém submeteria uma 

requisição discriminando obras não permitidas, com pena de não os possuir mais ou mesmo 

enfrentar algum processo, em caso de reincidência. 

 Além dos requerentes e do inventário das obras, assim como os destinatários em 

poucas delas, uma outra informação constante nas requisições permite entender essa 

circulação de impressos: o procurador. Assinando sempre abaixo do pedido de mercê ao Rei 

ou Rainha, é possível perceber vários nomes que já atuavam para outras praças ou mesmo de 

desconhecidos que aparecem apenas em alguns momentos.  

Era comum algum comerciante ter, nas várias praças de comércio onde atuava, algum 

procurador para dar entrada em processos ou mesmo em negócios que lhes fosse de interesse. 

No mundo dos impressos essa figura poderia dar entrada no Tribunal em requisições de envio 

de livros para qualquer lugar do império, sem ser ele o dono. Obviamente, os principais 

procuradores eram os próprios mercadores que, ao gozar de seu nome público, poderiam obter 

licenças mais rapidamente ou mesmo com alguma facilidade pelo órgão censor. A grande 

quantidade de petições em que o requerente é um procurado de alguém impossibilita 

identificar o destinatário e verdadeiro requerente da carga, o que abriria mais vias de 

identificação das conexões comerciais. 
 

Os principais procuradores que assinam essas petições, ou mesmo que as requerem 

como suplicantes, para o Maranhão, destacados na tabela a seguir, atuaram em períodos 

semelhantes, demonstrando a amplitude do comércio e a variedade de conexões. Viúva 

Bertrand, já no final do século XVII e nos primeiros anos do XIX, enviava constantes 

carregamentos para o Brasil, assim como os outros destacados no gráfico; Policarpo da Silva e 

Teixeira da Silva também se destacam na mesma documentação
24

.  
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No capítulo 3 detalho algumas trajetórias e a inserção desses procuradores na rede de circulação transatlântica 

de impressos. 
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Gráfico 3: Os principais procuradores e suas requisições – Maranhão, 1794-1827. 

Fonte: ANTT - Real Mesa Censória, Cx. 159; DP: Corte, Estremadura e Ilhas, Mc. 868. 

 

Alguns desses mercadores tinham limitada experiência de envios, de acordo com a 

documentação, em períodos pequenos, como Pedro Joze Rey, em contraste com outros de 

presença maior. A morte de algum deles não representava o fim do negócio que ‘em família’ 

continuava existindo, como no caso da Viúva Bertrand & filhos que, na morte do marido, 

estabelecem uma sociedade; essas ‘gentes do livro’ de Lisboa enviavam para todas as 

localidades do Império, ampliando e configurando uma complexa rede de circulação de 

impressos, que detalho nos esquemas a seguir: 
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O esquema demonstra não só o alcance dos envios desses mercadores de livros de 

Lisboa, como também a delimitação, pelas suas práticas, dos limites do Império e suas 

colônias. Para que essa rede se sustentasse e, como modo de sua especialização, se mantivesse 

em tais contornos, vários mecanismos eram utilizados; desde o século XVI que a prática de 

concessão de privilégios a impressores, livreiros e mercadores estabelecia modos comuns a 

essas práticas comerciais, inclusive entre as próprias famílias, com casamentos e junção de 

patrimônios na área
25

. 

A concessão de permissão de vendas, impressões e envios por esses comerciantes era 

acompanhada também de processos pela produção ou comercialização de obras proibidas. 

Para além disso, o exclusivo do comércio colonial privilegiava, pelo menos dentro dos termos 

legais, conexões para com os principais mercadores que tinham, como demonstra os 

esquemas, contatos e práticas de importação e exportação de livros de diversos países da 

Europa. 

As diversas literaturas evidenciadas nas requisições de envio para o Maranhão não 

diferem em gêneros e autorias para as demais localidades da América portuguesa. Os 

mercadores tinham acesso a todos os tipos de literatura tanto de Portugal quanto do 

estrangeiro; os sucessos que se obtinham com algumas delas na Metrópole eram, por 

consequência, reproduzidos na colônia, sem demandas especiais. 

No caso da Maranhão, os livreiros que já eram conhecidos na futura Corte e em outras 

capitanias, eram os que estabeleciam conexões com os mercadores não especializados 

localmente. A figura do livreiro Manoel Antonio Teixeira da Silva, que detalho no próximo 

capítulo, não é única, se comparado a casos situados no Rio de Janeiro, onde diversos 

livreiros portugueses e franceses se instalam depois da Abertura dos Portos. No entanto, a sua 

migração em 1810 para as terras maranhenses confirma que o círculo de comerciantes era 

restrito aos grupos já estabelecidos e associações e acordos entre esses livreiros criavam um 

caminho comum e constante para os pedidos. 

 Do Porto, de Coimbra e de Lisboa, principalmente da última, os remetentes também se 

tornavam destinatários e, mesmo em transações não comerciais, como transferências de 

bibliotecas de estudantes ou de funcionários régios de volta a Portugal, assinavam petições 

com vista a receberem as já conhecidas liberações da censura. Por fim, a inserção do 

Maranhão nos estudos das ‘gentes do livro’, se dá tanto pela revisão da documentação, sem 

especificidades, quanto pela definição dos modos de cultura letrada e suas formatações; os 

                                                           
25

Para um panorama das relações entre essas famílias e seus espólios, sejam com fusões ou matrimônios, ver os 

trabalhos de Fernando Guedes (1987; 2005) sobre os Bertrand, os Férins, os Borel, os Du Beux e os Reycend. 
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agentes e suas conexões são centrais para que os impressos estivessem disponíveis nas 

prateleiras das boticas e lojas de São Luís, assim como suas próprias figuras já fazem parte 

desses universos de leitura e de leitores. 
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3. Antônio Manoel e Manoel Antônio, mercadores de livros 

 
 

 

(...) que tendo informado de que de alguns anos a esta parte se tem 

introduzido o abuso de se intrometerem no Comercio, que se faz deste Reino 

para o Estado do Brasil, diferentes pessoas ignorantes do mesmo Comércio, 

e destituídas dos meios necessários para o cultivarem, as quais não tendo, 

nem inteligência para traficar, nem cabedal, ou crédito, que perder, se 

encarregam de grossas partidas de fazendas (...). E procurando em benefício 

do mesmo comércio obviar nele um abuso de tão perniciosas consequências: 

Estabeleço, que em nenhuma das frotas, que partirem depois do fim do 

presente ano em diante para o Estado do Brasil, possâo passar a ele 

Comissários Volantes (...) (Alvará de 6 de Dezembro de 1755). 

 
O Alvará com força de lei de 6 de dezembro de 1775, assinado por Sebastião José de 

Carvalho e Mello, futuro Marquês de Pombal, coloca em destaque um dos grandes pesadelos 

para os governantes do Império português no alvorecer da segunda metade do século XVIII: a 

necessidade de controle sobre o tão valioso comércio com o Brasil e a delimitação dos agentes 

envolvidos nessa prática. A chegada de Pombal ao poder, via ministro de D. José I  (1750-

1777), cinco anos antes, inicia o que as historiografias em Portugal vêm a chamar de Era 

Pombalina e que, antes mesmo das comemorações em razão do segundo centenário da morte 

do estadista, em 1984
26

, vêm sendo revisitadas. 

De todos os aspectos postos em debate, como aqueles que o caracterizam como 

‘ilustrado’, ‘reformista’ ou mesmo como ‘déspota’, sempre se referem as mudanças 

estruturais concebidas no longo período do ‘reinado de Pombal’ e da revisão de muitas das 

práticas que até então se efetivaram no comércio entre o Reino e sua principal colônia. Uma 

das muitas, que retomo no trecho do Alvará de 1755, se refere a um controle sobre o comércio 

‘miúdo’, sem lastro e que, de associação vista com o contrabando, pressionava as finanças do 

Estado português. Além disso, colocava as movimentações das alfândegas do Brasil em 

constante suspeita de serem portas de entrada e saída para a prática que denunciava, desde 

muito: que o exclusivo do comércio colonial estava em xeque. 

Esses ‘comissários volantes’ ou ‘comissários de fazendas’ eram comerciantes de 

pequeno trato, que viviam em viagens com as referidas fazendas para venda; havia uma 

relação direta desses com o contrabando e sua imagem era correntemente associada a essa 

prática e aos estrangeiros, que cediam créditos a muitos deles, particularmente os ingleses. 

                                                           
26

 A comissão que organizou as comemorações do segundo centenário da morte do marquês de Pombal, entre 

1981 e 1982, promoveu uma série de eventos, tanto a nível acadêmico quanto social. Um deles, o Colóquio 

Internacional, Pombal Revisitado, organizado pela comissão, deu origem a dois volumes (1984) com as 

comunicações do evento, com importantes trabalhos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1750
http://pt.wikipedia.org/wiki/1777
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Sua extirpação do Reino era, para Pombal, uma necessidade que dialogava com suas 

reformas. Para além disso, sua proibição também dialoga com um grande impulso à ascensão 

social dos mercadores, numa evidente tentativa do ministro de constituir uma rica classe 

comercial nacional
27

, tanto por meio das companhias de comércio monopolistas, tanto pela 

eliminação da ‘’arraia miúda’’ que tanto desviava o fluxo dos lucros advindos do comércio 

com o Brasil (BOXER, 1969, p.316). 

No mesmo conjunto de ações para ‘’benefício do mesmo comércio’’, a consolidação 

dessa classe comercial nacional, ou a ‘burguesia pombalina’ nas palavras de Augusto França 

(1984, p.21), contribuíram para a construção de uma ‘’notável rede de interesses’’ em volta 

desses mercadores e suas conexões, sejam entre si ou entre outros agentes, e os tornaram, 

hoje, objeto de estudo tomado como um complexo e arranjado grupo social, que Jorge 

Pedreira (1995, p. 469) caracteriza como ‘’dotado de uma identidade cultural e capaz de 

organizar a ação política, para fazer valer seus interesses econômicos’’. 

As oposições entre essas duas figuras, o grande mercador da principal praça de 

comércio do Reino, Lisboa, e o comissário volante, combatido mas não eliminado durante 

todo o período
28

, tornam-se efetivas apenas em torno das legislações que eram lançadas. Na 

prática, esses agentes se envolveram em redes complexas que os tornaram integrantes de um 

mesmo sistema que envolvia, dentre outros aspectos, o aproveitamento do comércio luso-

brasileiro e a consolidação de carreiras dentro do quadro dos ‘’grandes marcadores’’ e que era 

untado, naturalmente, pela interdependência dos dois. 

Findado o Setecentos e excluídas já algumas das Companhias de Comércio, criadas na 

Era Pombalina, a atuação dos comissários volantes tomou novo fôlego. A Abertura dos Portos 

e seus antecedentes alargaram as margens para a atuação desses comerciantes, como 

contrabandistas ou não
29

. O fato é que a abertura “às nações amigas” irriga o comércio que, 

segundo José Jobson Arruda (2008, p. 120-122), desde 1800 já vinha sendo reanimado pelo 

aumento do movimento de navios
30

. Os grandes negociantes integraram centralmente os 

                                                           
27

 Charles Boxer (1969, p. 303-304) argumenta que foi durante esse período que Pombal, concomitante a 

constituição de uma burguesia nacional, implementou práticas para melhorar a imagem dos mercadores ante a 

sociedade portuguesa que, dentre outras alusões, os viam ‘’como um individuo de classe média parasitário e 

explorador decidido a enriquecer a custa dos seus semelhantes”. 

28
 Sucessivos alvarás foram lançados, reafirmando o Alvará de 1755. 

29
 Fernando Novais (1979, p. 185) chama atenção para a pressão que o contrabando exercia sobre os portos da 

colônia e sobre as exportações portuguesas; se avolumaram nas últimas etapas do processo de emancipação e 

culminaram com a Abertura dos Portos, por Carta Régia de 28 de janeiro de 1808.  
30

 São conhecidos os dados apresentados por Celso Furtado (2007, p.137-141) sobre a situação econômica da 

Colônia no último quartel do Setecentos. O Maranhão, segundo ele, dada uma conjuntura internacional e uma 

atenção privilegiada do ministério pombalino, teria escapado parcialmente à parcimônia que passava o restante 
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fluxos que se intensificavam num movimento que mostrava, segundo Charles Boxer (1969, 

p.318), que o comércio entre Portugal e Brasil tornava-se cada vez mais atrativo. O 

envolvimento dos reinos ibéricos nos conflitos napoleônicos e as lutas subsequentes na 

Metrópole, com a transferência da Corte, prejudicaram ‘’o desenvolvimento posterior de uma 

classe comercial bem qualificada e forte’’ (BOXER, 1969, p.318), mas não a totalidade de 

seus negócios. 

 A mostra disso encontra-se nas trajetórias pessoais e na relação de negócios entre dois 

portugueses, da Praça de Comércio de Lisboa, nas duas primeiras décadas do século XIX. No 

ramo dos impressos e das impressões, Antonio Manoel Policarpo da Silva e Manoel Antonio 

Teixeira da Silva
31

 compuseram uma parceria que, na documentação que registra a circulação 

de impressos entre Portugal e o Maranhão, constitui-se central para a compreensão da 

formação de um público leitor na província, dos modos de transferência desses impressos, via 

comércio nesse caso, de suas conexões e ramificações, das ideias e literaturas consumidas e, 

para além disso, da conturbada conjuntura internacional que envolvia o Império Português e 

que, evidentemente, impunha mudanças em negócios, trajetórias e na sociedade como um 

todo. 

 

3.1 Policarpo: impressor, mercador e autor 

 

 Personagem ainda não devidamente estudado na história da impressão portuguesa, 

Antonio Manoel Policarpo da Silva, livreiro e mercador de livros, tinha morada registrada na 

Rua dos Capelistas, em Lisboa, e é encontrado nas fontes da história do livro em Portugal 

desde o final do Setecentos até o primeiro quartel do Oitocentos (CURTO, 2007, p.73). 

Dentre as poucas informações que se tem registro, destaco que fora administrador da loja da 

Gazeta de Lisboa que, ao que consta, ficava instalada em sua loja de livros debaixo da Arcada 

do Senado na Praça do Comércio
32

.  

Perdera esse cargo em 1º de julho de 1809 como a própria Gazeta anuncia em sua 

Advertência, em edição do dia 30 de junho daquele ano. Segundo informa, a loja da Gazeta 

passaria para a jurisdição de Manoel José Moreira Pinto Baptista
33

, que tinha loja debaixo da 

                                                                                                                                                                                     
da colônia, e o retrato disso teria sido o aumento da circulação de navios no porto de São Luís. No entanto, pode-

se perceber um aumento consideravelmente maior dessa movimentação após 1808, com a Abertura dos Portos. 
31

 Doravante, neste texto, refiro-me ao primeiro apenas como Policarpo, e ao segundo como Teixeira, dada a 

semelhança dos nomes. 
32

 Conferir as edições da Gazeta de Lisboa, nº 26, 51, 56, 73, 89, 97, 110, 129, 132 e o suplemento nº 13. 
33

 Livreiro lisboeta, conhecido, dentre outras razões, por ter acolhido o jovem poeta Francisco Álvares de 

Nobrega (1773-1804), natural da Ilha da Madeira, quando esse sai do cárcere do Limoeiro em Lisboa. Em 1794 
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arcada do Terreiro do Paço, contínua a loja de Policarpo. Ao que parece os dois tinham 

relações comerciais dentro do ramo de encomendas de livros e demais papeis; o novo 

administrador era livreiro e caixeiro de Policarpo. Deixaria de ser em pouco tempo e, do 

mesmo modo, por pouco tempo gozaria o cargo junto a loja da Gazeta. Em novembro de 1809 

Policarpo anuncia nas páginas do diário lisboeta que o mesmo deixara de ser seu caixeiro pois 

‘’embarcou para o Rio de Janeiro’’ e qualquer pessoa que desejasse liquidar contas, fazer 

encomendas ou comprar livros que se vendiam na Loja da Gazeta, deveria se dirigir somente 

a ele, e não mais procurar o seu antigo representante. 

Importante impressor em Lisboa, Policarpo submeterá aos tribunais diversas 

requisições para impressões, entre elas, uma obra anônima chamada O filósofo Solitário
34

 - de 

inspiração rousseriana, fora objeto de grande discussão na época. Também fora de 

responsabilidade de Policarpo a impressão, no ano de 1806, do Jornal Enciclopédico 

Dedicado à Rainha, como já comentei. Esse jornal, com publicação irregular, era consumido 

por diversos setores da sociedade portuguesa, notoriamente a Família Real e altos 

funcionários (REIS, 2005, p.306-308). 

 Será atribuída a Policarpo da Silva a autoria da novela O Piolho Viajante (SILVA, 

1973), uma das novelas mais lidas no Oitocentos
35

, tanto no Brasil quanto em Portugal, e que 

começa a ser publicada em 1802, até 1805, em capítulos semanais, no total de 72 

‘’carapuças’’. Em 1821, os folhetos são reunidos em volumes
36

 que passam a ser atribuídos ao 

livreiro
37

 (COUTINHO, 2011). 

                                                                                                                                                                                     
o poeta é enviado ao cárcere, de onde sai sob intervenção de amigos; atacado por doenças, provavelmente 

adquiridas durante a reclusão (registrou-se como elefantíase), é acolhido pelo livreiro para quem dedica suas 

Rimas. Suicida-se no mesmo local em 1804, após isolar-se definitivamente devido sua condição (Dicionário 

bibliográfico português, 1858, p.330). 
34

 Lisboa, Regia Qíficina Typographica, 1787 – versão original. Sobre o sentido que a obra suscita, dos 

desdobramentos de suas ideias para uma nova relação com a opinião pública e a relação entre público/povo, ver 

Ana Cristina Araújo (2004). 
35 Cilza Bignotto (2002), em um projeto de publicação do texto integral da novela O piolho Viajante, oferece 

algumas informações sobre a obra e sua popularidade. Segundo ela, D. Pedro I escrevia, por volta de 1823, 

artigos para a imprensa carioca com o pseudônimo ‘Piolho Viajante’. O texto integral e outras informações 

podem ser consultados no site do projeto 

http://www.unicamp.br/iel/memoria/MargensdoCanone/Piolho/index2.htm. Acesso em 16.jan.2014. 
36

 A obra fora reeditada em 1821, 1837, 1846 e 1857, possuindo também vários tomos isolados entre 1804, 1806 

e 1826 (FERREIRA, 1981, p.104) 
37

 Era comum na época a publicação de obras de autoria anônima, prática sinônima do medo de perseguições 

políticas que poderiam decorrer da publicação dos impressos. A atuação do impressor surge, nesse caso, como de 

receptor das primeiras reações, sejam do Estado, da Igreja ou da sociedade e das possíveis consequências para o 

próprio impressor. Após sucessivas edições de algumas obras, passavam a ser identificadas com o dono da 

oficina onde foram impressas, ou mesmo com a inserção do nome do autor, dada já alguma repercussão da obra. 

Palma-Ferreira (1981) afirma que investigações recentes junto aos arquivos da Real Mesa Censória demonstram 

que o autor da obra fora, na verdade, José Sanches de Brito, não indicando, porém, quais fundos documentais 

consultou. 

 

http://www.unicamp.br/iel/memoria/MargensdoCanone/Piolho/present.htm
http://www.unicamp.br/iel/memoria/MargensdoCanone/Piolho/index2.htm
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 O destaque para a possível autoria de Policarpo fora dado por João Palma-Ferreira 

(1973) numa edição moderna da obra e que, dentre outras informações, afirma ser nosso 

personagem um homem liberal, constitucionalista. Submeteu à censura o manuscrito 

Manifesto dos espanhóis aos povos de Andaluzia, recusada pelo censor. Outra obra fora 

publicada por ele em 1819, Leituras uteis e divertidas traduzidas do Vulgar, com menos 

sucesso que o Piolho Viajante, mas que segue a mesma lógica pitoresca. Além disso, foi 

editor da folha periódica Variedades, da qual fora redator José Sanches e Brito (FERREIRA, 

1981, nota 49). 

A obra, uma novela de leitura fácil, agradou as camadas populares da época e a 

pequena burguesia a quem faz, nas suas divertidas alegorias, críticas aos modos sociais e 

culturais. O enredo, como já observado, é construído pelas façanhas de um Piolho, dito filho 

de uma Piolha e de um elefante, nascido na Ásia e que, de cabeça em cabeça, vai a criticar os 

modos dos portugueses e, com isso, viaja por todo o Império. Ao fazer moradas temporárias 

em diversas pessoas, o piolho vai construindo um painel caricato, bem-humorado e ferino 

contra a pequena burguesia da época que era, de fato, a grande leitora da novela; desde 

críticas ao grande mercador, aos estudantes, até pessoas comuns, velhos e mulheres, destila 

grande sagacidade diante de práticas sociais comuns. 

 Até a década de 1830, Policarpo fará anúncios nos jornais lisboetas sobre sua loja e 

seus impressos. Na Gazeta de Lisboa, avisos de impressos e de venda de estampas são 

comuns anunciarem que se estão a venda na loja de Policarpo; desde publicações de sermões 

católicos até jornais e folhetos, como o anunciado em 1809, Observador Português histórico 

e Político de Lisboa, que trata da invasão dos franceses, seus fatos e atuações do governo 

provisório. 

 

3.2 Teixeira: comissário e mercador de livros 

  

Sendo comissário volante, viajando pelo Império e compondo uma clientela que 

demandava desde impressos a tecidos ingleses, Teixeira da Silva está agora incluso entre as 

‘gentes do livro no Maranhão’ não somente por ter comerciado, desde 1796, impressos para a 

capitania, mas, principalmente, por ter decidido ir morar nas terras do norte da América 

portuguesa. Para além de sua migração, transformou-se no mais referenciado agente das 

petições de envio de livros e com as mais vultosas e consideráveis listagens de impressos para 
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o Maranhão. Estabeleceu diversas parcerias com mercadores de livros do Reino, como viúva 

Bertrand
38

, João Henriques e Policarpo da Silva
39

. 

Desde o final do século XVIII até o início do século XIX, Viúva Bertrand e Filhos são 

registrados na documentação como procuradores de envio de livros para o Maranhão. 

Mercadores de Livros, possuíam uma loja em Lisboa ao lado da Igreja de Nossa Senhora dos 

Mártires ao Chiado (CURTO, 2007, p.176). Maria Clara Rey, viúva de João José Bertrand, 

que fora grande mercador de livros em Lisboa, geria uma sociedade com seus filhos até sua 

morte em 1812; sucedendo-lhe os netos na sociedade. Já João Henriques era Homem Cego
40

, 

grande contratador de livros, registrado na documentação sobre o Maranhão desde final do 

século XVIII até o primeiro quartel do século XIX, em parcerias diversas. Nascido na 

Comarca de Aveiro, centro-norte de Portugal, foi alvo de vários processos pela Real Mesa 

Censória por posse de livros proibidos, entre 1759 e 1770 (CURTO, 2007, p.229); de intensa 

atividade como mercador de impressos, enviará carregamentos para diversas localidades do 

Reino, assim como Policarpo da Silva e os principais mercadores de Lisboa. 

Essas ‘gentes dos livros’ já foram, em alguma medida, identificadas em outros campos 

de estudo, principalmente no caso do Rio de Janeiro onde, segundo Márcia Abreu (2003, 

p.141), entre 1769 e 1807, os principais procuradores de envio de livros eram Paulo Martin, 

Viúva Bertrand e João Francisco Rolland, que também enviaram livros para o Maranhão. 

Destaco também outros importantes lisboetas nessa rede, como Borel, Borel & Cia, João 

Baptista Reycend, Jorge Rey e o próprio Policarpo da Silva que, do Reino, vendia tanto para o 

Rio de Janeiro, futura capital da Corte Joanina, como para o Maranhão, Pernambuco, Bahia e 

Pará (SILVA, 2013, p.270-272). É destacável também que Policarpo enviava livros como 

procurador para os mais diversos locais do Império, como os Açores, Ilha da Madeira e 

Bengala, construindo sua rede de negócios ‘impressos’ por todas as localidades do Reino. 

No caso dos livreiros do Rio de Janeiro destaco que o principal meio de identificação 

desses agentes, seus modos de atuação, seus locais de negócios e impressões, eram os jornais 

da Corte, após 1808, com destaque a Gazeta e ao Diário do Rio de Janeiro. No Maranhão, as 

instalações da Tipografia e seu efetivo funcionamento, com a impressão de folhetos e jornais, 

só se dá, em processo, após novembro de 1821. Esses prelos não seriam os primeiros fora da 

                                                           
38

Para um levantamento detalhado sobre a família Bertrand, e suas conexões com a família Borel e seus 

negócios, é consulta obrigatória os estudos de Fernando Guedes (1987; 2005). 
39

Todas as referências à documentação (petições) que registra a circulação de impressos de Portugal para o 

Maranhão nessa pesquisa, tomam como base: ANTT – Real Mesa Censória, cx.159 
40

 Os denominados simplesmente como ‘cegos ‘eram os mercadores que pertenciam a Irmandade do Menino 

Jesus dos Homens Cegos, que tinha privilégios para se dedicarem ao comércio de papéis, folhetos, sem uma loja 

específica, com tendas nômades. Possuíam autorização para vender ’livros pequenos’, de tamanho igual ou 

menor a 4º e de preço máximo de 120 réis (DOMINGOS, 2000, p. 58-59). 
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da capital do Reino. Na Bahia, em 1811, no Recife em 1817 (RIZZINI,1988, p.324) e em 

várias no Rio de Janeiro a partir de 1821, rompendo com o monopólio da Impressão Régia 

que se instituiu desde 1808 com a chegada da corte Joanina. No Maranhão, o presidente 

Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca (1819-1822), em novembro de 1821, escrevia para o 

secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro Torres, sobre a 

importância na Instalação da Tipografia. Na carta promete trabalhar dentro da Lei de 

Liberdade de imprensa, e diz que a ‘’Tipografia é útil, essencial num Governo Liberal para 

esclarecer a verdade’’ tendo, como mostra Marcelo Galves (2010, p.83), estabelecido 

monopólio sobre a palavra impressa e levado a tipografia a se tornar objeto de uso aos 

interesses dos grupos políticos em torno do mandatário. 

A publicação de jornais no Maranhão, agora possíveis com a tipografia, oferece um 

rico conjunto de fontes para a compreensão do ambiente político e cultural da província pós 

1821; no entanto, o período anterior fora tomado por diversos autores, como Jerônimo de 

Viveiros (1954, p. 339), como de total nulidade no comércio de impressos. Nesse caso, o uso 

da documentação da Real Mesa Censória me permite, mesmo que com riscos da existência de 

outros personagens não listados, identificar os principais nomes envolvidos na corrente de 

impressos que faziam os trajetos comercialmente ativos na época; Teixeira da Silva é, nessa 

documentação, o mais expressivo dos agentes, e sua parceria com Policarpo da Silva, a mais 

ativa. 

Um primeiro aspecto a ser problematizado se refere ao status e a consequente atuação 

de Manoel Antônio Teixeira da Silva no cenário mercantil. Na obra de Jorge Pedreira (1995) 

sobre os homens de negócio da Praça de Lisboa desde Pombal até o movimento Liberal do 

Porto, e suas amplas listagens e minuciosos levantamentos sobre patrimônios, investimentos e 

dívidas, referendadas em ampla documentação sobre a Praça de Comércio lisboeta, o dito 

‘’comissário volante’ ’não é citado e não são feitas referências aos seus correspondentes, o 

que sugere uma atuação itinerante. 

O problema de denominação já fora levantado por historiadores do período com 

preocupações de distinção social e de atuação comercial. Segundo Charles Boxer (1969, 

p.316) o problema acerca das denominações desses homens de negócios apresentava-se não 

só diante de suas práticas, mas também de suas origens. Não se pode esquecer que as divisões 

internas dentre esses próprios comerciantes, entendidos como um grupo social como sugere 

Pedreira (1995), também são cruciais para se mapear suas práticas e como elas são 

documentadas, assim como seus limites de interpretação. 
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Nessa conjuntura, o ‘comerciante de livros’ no Reino também não escapava a esse 

problema de práticas e terminologias. As cisões internas eram geradas e intensificadas pela 

própria atuação real, diante dos privilégios e das diversas proibições. Segundo Manuela 

Domingos (2000, p.58) existiam latentes conflitos em torno do conceito de ‘livreiro’; esse não 

era unívoco na primeira metade do XVIII e para entendê-lo é necessário inseri-lo dentro da 

lógica de uma vocabulário social, assim como nas questões políticas de entorno. 

A autora, ao analisar os anúncios de venda de Livros da Gazeta de Lisboa
41

, identifica 

quatro terminologias relacionadas à profissão (DOMINGOS, 2000, p.58-59). Os livreiros
42

 

eram os ‘examinados’ como encadernadores, pelo labor técnico da produção, e atuavam em 

um ofício mecânico - possuíam privilégios reais desde o século XVI; os estrangeiros 

dedicados ao comércio de livros eram comumente designados de mercadores de livros; os 

cegos, que pertenciam a Irmandade do Menino Jesus dos Homens Cegos - que se dedicavam 

ao comércio de papéis, folhetos, sem uma loja específica, com tendas nômades - eram 

autorizados a vender ‘’livros pequenos’’, de tamanho igual ou menor a 4º e de preço máximo 

de 120 réis; por fim, os vendedores de livros atuavam em tendas volantes e em escadarias de 

igrejas e locais públicos.  

Será no passaporte de Manoel Antônio Teixeira da Silva, datado de 25 de junho de 

1810, no qual pede para ir ao Maranhão com esposa e sobrinhos, que é atestada sua condição 

junto ao Corpo de Comércio de Lisboa de que ‘’(...) pertende transportar se para a Cidade do 

Maranhao a tratar dos seus Negocios (...) bem justificado na Linha Real Junta do Commercio 

não fez Comissario volante’’ (AHU_ACL_CU_009, Cx. 157, D. 11.309). O atestado 

‘’comissário volante’’ e sua condição para viagem, de que não levará ‘’fazendas para 

negócio
43

’’, se referem, como já dito, à relação desse grupo de comerciantes com o Estado e 

seus desdobramentos.  

Um outro aspecto a ser problematizado em torno da migração de Teixeira da Silva e 

sua família para o Maranhão se relaciona a necessidade de afirmação do comerciante como 

grande negociante da Praça de Lisboa. Nascido no norte de Portugal
44

, Teixeira da Silva 
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 Principal periódico português, fundado em 1715, conhecido com Gazeta de Lisboa, ostentou diversos títulos 

ao longo de sua publicação. Será em 1727 que aparecerá pela primeira vez anúncios de venda de livros e 

estampas (DOMINGOS, 2000, p.55). 
42

 Informação também publicada por Fernando Guedes (2005, p.13), que afirma que aos livreiros só passa a ser 

corrente a venda de livros após a atividade da imprensa, que multiplica a quantidade de impressos. 
43

 As referidas fazendas são, propriamente, mercadoria diversas. O dicionário de Antonio Moraes e Silva (1789) 

as define como ‘’bens que andam em comércio (...) de roupas ordinariamente, e drogaria: a negociação de 

effeitos comerciáveis’’. 
44

 Natural de Mondim de Basto (AHU_ACL_CU_009, Cx. 157, D. 11309),  município português pertencente 

ao Distrito de Vila Real, da antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vila_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1s-os-Montes_e_Alto_Douro
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consolida suas atividades comerciais na capital do Império e a opção de viajar para o Brasil, 

para ele e outros que fizeram o mesmo trajeto, é colocada por Jorge Pedreira (1992, p.432) 

como uma oportunidade favorável ao lançamento de carreira de grande comerciante. Para os 

que iam das províncias para Lisboa, como ele, o Brasil era uma passagem atrativa, ‘’a 

instalação da corte é o culminar de uma carreira’’ (PEDREIRA, 1992, p.423). O mesmo autor 

afirma que o Brasil era, via de regra, um destino definitivo e que somente o sucesso o fará 

provisório, por apenas alguns anos, como no caso de Teixeira da Silva que tinha, como 

qualquer outro mercador, anseios de ingressar no seio dos ‘grandes’. 

O pedido de translado, efetuado e concedido em 1810, coloca o comerciante a 

caminho do Maranhão. O destino pode ser explicado pela existência ali de contatos de 

Teixeira da Silva. Além disso, os dados disponíveis sobre o primeiro quartel do século XIX 

(GAIOSO, 1970; GALVES, 2010; KOSTER, 2003; LAGO, 2001; MOTA, 2007; 2012) dão 

mostra, particularmente após a Abertura dos Portos, de que o ambiente comercial e produtivo 

da capitania ganha fôlego, tornando aquelas terras em centro de atração tanto para negociantes 

do Reino quanto estrangeiros. 

Além desses fatores, a conjuntura política e econômica pela qual passava a antiga 

metrópole não a tornava um local de novas oportunidades, senão de crise (SARAIVA, 2003, 

p. 274-275). A política de neutralidade que guiou as filiações portuguesas desde fins do 

século XVIII, senão em todo ele, chegou a um clímax a partir de 1807 com as sucessivas 

invasões pelo exército francês, até a terceira invasão em 1810. A situação com a subjugação 

do Reino aos franceses do general Junot, imposição de multas de guerra, altas nos preços que 

castigavam a população
45

, novos impostos e um sentimento de ultraje a pátria era sentida em 

diversos setores sociais por meio de impressos, manuscritos e cartas, como mostra Lúcia 

Neves (2008, p.69-118). 

Em 1801, antes de sua migração, o comerciante é identificado em diferentes 

documentações que dão mostra de sua atuação no comércio de gêneros diferentes. É assim em 

28 de setembro (AHU_ACL_CU_009, CX. 118, D. 9.083), quando envia uma solicitação a 

Real Junta do Conselho ao Príncipe Regente D. João, juntamente com outros comerciantes da 

Praça de Lisboa, como Antonio Joze Henriques Castellão, Jozé da Silva Oliveira e Jozé 

Gomes da Costa, requerendo intervenção Real na retenção de uns ‘’riscadilhos inglezes’’
46

, 
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 Destaca-se que as revoltas populares que marcaram a ocupação eram antifrancesas e não antimonárquicas. Não 

colocaram em perigo os ideais tradicionais, ao mesmo tempo em que colocavam o tão propagado liberalismo em 

estado de hibernação (BONIFÁCIO, p.71-79). 
46

 Esse não fora o único caso de apreensões desses riscadilhos; o fato está relacionado a um maior rigor no 

controle alfandegário. Um ano passado este caso, em fevereiro de 1802, D. Diogo de Sousa, então Governador 
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que os comerciantes enviaram ao Maranhão a Chaves Sobrinho, e que foram confiscados na 

Alfândega do destino. Segundo eles, todo o carregamento estava devidamente registrado, com 

todas as licenças que eram necessárias, e era injustificável a alegação da prisão de que seriam 

de contrabando. 

No mesmo 1801, um mês depois do ocorrido na Alfândega, Manoel Antonio Teixeira 

da Silva, em 13 de outubro, solicita enviar para o Maranhão vários volumes de Historia de 

Portugal e do Velho e Novo Testamento, assim como Ortografias e Miscelanias Coriozas. Ele 

mesmo aparece como procurador, o que mostra que estava atuando ainda em Portugal. De 

riscadilhos a livros e outros impressos, a documentação evidencia que o vendedor de livros, e 

tudo mais que o podia, fazia jus a sua categoria itinerante em comércio. Como era de costume 

entre os comissários volantes, não só de papéis viveria o agora português em terras 

maranhenses; outros gêneros, senão todos os possíveis, entraram no rol de especialidades do 

mercador, já que ainda em Portugal o fazia. 

 O desembarque no Maranhão, provavelmente no mesmo ano do pedido do passaporte, 

não acompanha o primeiro registro da atuação de Teixeira da Silva nas terras da próspera 

capitania. Já em 8 de janeiro de 1813, Policarpo da Silva pede como procurador para enviar 

ao Maranhão um modesto carregamento de livros, contendo Horas Marianas, Gramatica de 

Lobato, Cartilhas da Doutrina e Arte Latina de Antonio Feliz. O destinatário é o próprio 

Teixeira da Silva. Dessa primeira até a última remessa, datada de 7 de novembro de 1826, os 

dois firmaram uma parceria com inúmeros pedidos de envio de livros e impressos. A 

documentação até então analisada sugere que, no Maranhão, Teixeira da Silva tenha lidado 

com um comércio intenso de impressos com a antiga metrópole, notadamente em parceria 

com Policarpo. 

 

3.3 Policarpo em Lisboa e Teixeira no Maranhão 

 

 Das 336 requisições de envio de livros de Portugal para o Maranhão, cinquenta 

petições são assinadas por Policarpo, seja como requerente, uma pequena parte, ou como 

procurador, na sua maioria; dessas, 25 são efetuadas em parceria com Teixeira. Desse 

montante, 45 petições foram de sua jurisdição, sendo que, logicamente, as mesmas 25 

                                                                                                                                                                                     
do Maranhão, envia ofício ao Secretario de Estado da Marinha e Ultramar, João Rodrigues de Sá e Melo Souto 

Maior, informando sobre essas apreensões. Ao que parece, elas estavam relacionadas a um aviso expedido em 

1799, e novamente em 1800, pelo ministro de Estado D. Rodrigo de Sousa Coutinho orientando para que os 

oficiais tivessem ‘’toda vigilância e severidade’’ na detecção desses delitos (AHU_ACL_CU_009, CX120, 

D.9.193). 
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correspondem a sua parceria com Policarpo. Os dois mercadores representam, no total de 

petições, 28,27% das preservadas. Com quase um terço do ‘mercado’ de impressos nas 

‘mãos’ desses dois mercadores, levando em consideração somente a documentação da Real 

Mesa Censória (1776 - 1826), suas correspondências se tornam centrais e suas trajetórias 

importantes para a compreensão e formatação dessa rede de circulação de impressos. 

Destaco que outras vias existiam para que o trânsito desses impressos ocorresse o que, 

de forma capciosa, ampliava essa circulação. Burlar o sistema ‘oficial’ em que estavam 

inseridos Teixeira e Policarpo não parecia difícil, já que as autoridades censórias e 

alfandegárias não tinham como controlar todos os fluxos da Metrópole para as colônias. O 

contrabando pode, inclusive, ser percebido em alguns momentos, mas, via de regra, não 

existem números seguros para sua detecção. Nesse caso, ficam alguns registros esparsos, 

como aquele oferecido por Jerônimo de Viveiros em sua monumental obra sobre a história do 

comércio do Maranhão (1954, p.339-340), no qual Antônio Marques da Costa Soares, redator 

do jornal Conciliador, o primeiro da província, pede para vir da França o Contrato Social de 

Rousseau e não consegue tê-lo em mãos, já que não tinha licença para possuí-lo
47

. O viajante 

inglês Henry Koster (2003, p. 246), que visitou São Luís em 1811, publicou seus relatos em 

Londres em 1816, Travels in Brazil
48

;além de narrar algumas das dificuldades que teve na 

Alfândega com a retirada de seus livros, diz também ter avistado algumas edições do jornal 

Correio Braziliense, editado por Hipólito da Costa em Londres
49

, e que, naquele momento, 

era proibido de ser lido na Colônia. 

O envolvimento, em Portugal, de muitos mercadores em processos na Real Mesa 

Censória, como no caso de João Henriques, por posse de edições de livros proibidos é um 

forte indicativo de que as posses implicavam, também, numa forte demanda por essas obras 

que, possivelmente, era suprida por vias não oficiais. A própria leitura de livros proibidos 

possuía lastro dentro dos trâmites burocráticos, embora restrito a poucas pessoas. Os 

requerimentos para possuir livros proibidos eram uma mercê da coroa e existiam rígidos 

critérios para sua concessão, que não mudaram muito ao longo das reformas dos modelos 
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 Viveiros tomou como base a publicação dos despachos da Junta Provisoria e Administrativa do Governo da 

província. Em 1 de Agosto de 1822, a junta nega a entrada da obra de Rousseau por conter partes que eram’ 

’contrários a Religião’’ devendo, portanto, ficar retida . 
48

Foi publicada também em francês em 1818 e teve sua primeira edição em português em fascículos entre 1898 a 

1931, pela Revista do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco com o título Viagens ao 

Nordeste do Brasil. O mapa das edições consta em Henry Koster (2013). 
49

 Hipólito da Costa notabilizou-se pela publicação do Correio Braziliense, de junho de 1808 a dezembro de 

1822, durante seu exílio em Londres; formado em Leis pela Universidade de Coimbra foi objeto, assim como seu 

jornal, de notável quantidade de estudos. Ver Mecenas Dourado (1957), Isabel Lustosa (2006) e Thaís Buvalovas 

(2011). 
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censores; geralmente os clérigos obtinham com mais facilidades as licenças, sendo que leigos 

também poderiam solicitá-las (VILLALTA, 1999, p. 226-237).Para os não clérigos ou leigos 

que não se enquadrassem nos pré-requisitos cabia, em último caso, o contrabando. 

Nessa rede de envios via tribunais censores, têm-se de janeiro de 1813 a novembro de 

1826, período dos 25 envios entre os dois mercadores, cerca de 1016 impressos, listados pela 

quantidade nas petições, que desembarcaram no Maranhão via Policarpo e Teixeira. Os 

títulos, nos documentos, totalizam 469, sem exclusão dos que se repetem em pedidos 

distintos. Esse número, dos títulos listados para a quantidade por obra, aponta para o teor 

comercial das transações. As obras eram destinadas ao consumo de particulares ou ao 

comércio local, seja por meio de encomendas ou para serem expostas em boticas e casas de 

vendas em geral. 

 Teixeira da Silva também estabeleceu transações com outros notáveis comerciantes da 

Praça de Lisboa. Ainda antes de sua migração, com Viúva Bertrand, em 1802; em 1817, com 

Antonio Rodrigues Toscano, personagem que já vinha a enviar cargas de impressos para o 

Maranhão desde 1815; com João Henriques, Homem Cego, já citado anteriormente, a partir 

de 1820 e com Caetano Machado Franco, que aparece na documentação apenas em parceria 

com Teixeira, também a partir de 1820. A presença de Teixeira na documentação se encerra 

em novembro de 1826, quando pede para mandar ao Maranhão Horas Marianas; a petição é 

assinada por Policarpo e não mais se contabilizam registros, sendo que a própria 

documentação preservada se encerra. 

Não é possível precisar o momento exato em que Teixeira deixa a província, no 

entanto, dois indicativos podem ser levados em consideração: os momentos de efervescência 

política vividos pelo Maranhão, e em geral pelo restante da colônia, depois do 

pronunciamento liberal do Porto, em 1820, iniciam um movimento de reordenamento político 

e burocrático que tem, em 1822, para o centro-sul da antiga colônia, o culminar de um 

processo de emancipação; a proximidade do Maranhão com Portugal, tanto geográfica quanto 

política, motivada e intensificada desde a transferência da corte em 1808, dado o incômodo 

fiscal que aquela gerava para as demais províncias, principalmente as do ‘norte’, impele a 

uma incorporação imediata dos ideais vintistas e, a organização das Cortes Gerais e 

Extraordinárias em Lisboa, um marco do posicionamento da elite politica maranhense quanto 

ao futuro impasse da ‘‘independência’’. 
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Esse movimento não fora, como apregoou durante décadas uma historiografia 

‘pacifista’ do centro sul, de todo harmônico
50

. Os conflitos capitaneados pelo centro político 

do agora Império do Brasil, para uma definitiva ‘adesão’ do Maranhão e demais províncias do 

‘Norte’ ao novo projeto político, motivaram tanto uma organização interna para a ‘resistência’ 

quanto tensões sociais locais, como o conflito entre portugueses e os agora ‘brasileiros’
51

. 

Esse movimento de ‘morte aos portugueses’, significou a expulsão forçada ou voluntária de 

muitos desses, particularmente comerciantes e membros da burocracia do Antigo Regime 

português, após a ‘adesão’ do Maranhão ao Império, em julho de 1823 (GALVES, 2009, 

p.63). Ao que parece Teixeira da Silva assistiu a essas convulsões sociais e sua condição de 

comerciante parece ter contribuído para sua volta a Portugal. Existiram também questões 

pessoais, como comento a seguir. 

Em edição de 19 de dezembro de 1820, a Gazeta de Lisboa anuncia, além da chegada 

de notícias do Rio de Janeiro e dos movimentos em torno do início da Revolução em agosto 

do mesmo ano, as listas dos eleitores por freguesias de Lisboa. Na prática, os ‘cidadãos’ que 

poderiam votar; entre essas listagens, entre os eleitores da freguesia de São Nicolao, está 

Manoel Antonio Teixeira da Silva.  

Essas listagens poderiam não compreender a presença do comissário volante em terras 

lusas, já que os nomes eram enviados à Gazeta de Lisboa por terceiros. No entanto, outro 

indício demonstra, pelo menos, que o comerciante não tardaria a voltar para sua terra natal. 

Em 1827, contando com seu ano de nascimento, estava com cerca de 71 anos, uma idade 

avançada para os padrões da época; a necessidade pessoal de voltar para sua terra confirma a 

hipótese de que o regresso de Teixeira a Portugal fora voluntário. Isso porque o comerciante 

consta nas listagens realizadas em 1827 a mando de D. João VI
52

 dentre os comerciantes que 

ajudaram o Estado nos auxílios aos emigrados do Brasil. Curiosamente, ele não consta entre 

os nomes dos que receberam esse auxílio, mas entre os que doaram; esse fato confirma tanto 

que não se afastou das questões políticas que envolveram sua presença em terras 
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Para um levantamento atualizado dos novos horizontes historiográficos sobre a emancipação política da 

América portuguesa, particularmente da década de 1980 até recentemente, ver Jurandir Malerba (2003). 
51

Tais conflitos se deram durante o processo de reordenamento e depois da ‘adesão’ oficial do Maranhão ao 

Império, com os conflitos entre os grupos locais pela inserção e controle da nova ordem política. Ver Mathias 

Assunção (2005). 
52

Pela Impressão Régia, Lisboa 1827, ‟Subscrição e socorros aos emigrados do Brasil, por ordem de Sua 

Magestade Imperial o senhor D. João VI de gloriosa memória, e auxilios a estabelecimentos publicos de caridade 

em execução dos decretos de sua alteza a serenissima Senhora Infanta Regente em nome d'ElRei‟‟. O 

documento evidencia um maior fluxo de emigrados do Norte: Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará são os locais 

de onde mais emigram (expulsos ou voluntariamente) portugueses de volta à Portugal. 
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maranhenses, como que sua estadia na província auxiliou-o na ascensão pessoal e inclusão 

dentre os grandes mercadores lisboetas. 

Destaco que o período no qual o Maranhão tornou-se morada de Teixeira da Silva 

demarca, segundo uma renovada historiografia, um momento de notável prosperidade no 

comércio local, como já argumentei como um dos motivadores da migração. Nesse período, a 

‘’Cidade do Maranhão’’
53

, São Luís, desde a Abertura dos Portos em 1808, vinha passando 

também por um intenso crescimento populacional, como indicam as contagens da época, e sua 

praça de comércio era cada vez mais incrementada por grandes contratadores e mercadores, 

da terra ou estrangeiros. Antonio Bernadino Pereira do Lago (2001, p.87) estimou a 

população da província em 1822 em 152.893; anos antes, em 1819, Spix e Martius estimaram 

a população de São Luís em cerca de 30.000
54

.O aumento populacional e das movimentações 

no comércio local podem ser tomadas como indicativo para o aumento dos envios de 

impressos de Portugal para o Maranhão, aumento esse que continuará constante até 1821, ano 

da adesão ao movimento liberal do Porto. 

A ausência de destinatários ou de terceiros nas requisições da dobradinha Policarpo-

Teixeira não permite identificar envios pessoais. As encomendas de livros eram feitas 

diretamente aos comerciantes locais, que enviavam as petições à Metrópole; após 1821, com 

as publicações dos primeiros jornais, os anúncios deixam essa prática mais clara (GALVES, 

2010, p.135). Tampouco pode-se identificar a recepção desses impressos e seu público 

consumidor ao longo dos anos. Não existem identificados, até o momento, registros de que 

Teixeira tenha possuído loja na cidade, o que não era, de fato, provável; o seu caráter 

itinerante pode indicar que tenha se deslocado por outras plagas e sua variedade de 

investimentos indica um comerciante mais intermediário que de venda direta. Um olhar sobre 

as requisições demonstra que não apresentam diferenças quanto a estrutura; só se pode lançar 

mão de análises sobre os títulos e das mais diversas literaturas enviadas. Não são diferentes 

que os envios de outros mercadores de livros de Lisboa e os modos de envio são semelhantes 

àqueles já demonstrados em estudos sobre outras localidades da Colônia. 
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Em grande parte das requisições de envio de impressos de Lisboa para a província, a denominação dada ao 

destino, São Luís, era de “Cidade do Maranhão”. Essa era uma prática comum nesses documentos que se 

referiam sempre a maior cidade das capitanias. No caso de São Luís, por ser historicamente o principal porto de 

desembarque dos navios, por possuir, principalmente após a Abertura dos Portos em 1808, uma praça de 

comércio movimentada e por ser a morada dos maiores negociantes da capitania. 
54

No mesmo período, como indica Laurence Hallewell (2012, p.838), Rio de Janeiro, Salvador e Recife 

possuíam, respectivamente, 79.321, 50.000 e 55.000 de população, enquanto Belém possuía cerca de 11.000. 
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3.4 Sobre os títulos que circulavam  

 

Depois de ter enviado vários carregamentos de livros entre 1796 e sua migração, 

Teixeira da Silva, já no Maranhão, peticionará a Policarpo, em Lisboa, a primeira transação 

de sua parceria
55

. Em janeiro de 1813, já estando no Brasil há algum tempo, pedirá o envio de 

obras de prática católica, Horas Marianas e Cartilhas da Doutrina que eram, geralmente, 

opúsculos sumários com linguagem simples e com liturgias domésticas, preces e orações de 

prática diária; e a conhecida Gramatica de Lobato, que se trata, provavelmente, da obra Arte 

da Grammatica da Lingua Portuguesa, com primeira edição de 1770, atribuída ao português 

Antonio José dos Reis Lobato. Essa obra, dentre os vários outros títulos discriminados nas 

petições, será dentre as gramáticas, uma das mais presentes
56

. Segundo Carlos Assunção 

(1999, p.166-167), a Gramática de Lobato apresenta além de uma grande erudição acerca do 

conhecimento de línguas, um panorama histórico da história da gramática e uma verdadeira 

apologia ao seu estudo. Por fim, constava nesse primeiro carregamento entre os dois, a Arte 

da Grammatica Latina, de Antonio Felix Mendes, professor em Lisboa. Essa obra fora, muito 

antes, recomendada pelo próprio Pombal em Alvará de 30 de junho de 1759, em que 

estabelece o ensino de línguas latinas, retórica, grego e clássicas que seriam retiradas, 

segundo o Alvará ‘’da ruina a que estavam reduzidas’’ desde que os ‘’religiosos jesuítas se 

intrometeram a ensina-los’’. Não seriam aceitas nas classes das freguesias de Lisboa nenhuma 

obra de gramática latina que não fosse a de Antonio Felix ou a de Antonio Pereira Figueredo, 

Novo Methodo da Grammatica Latina, que comento mais a frente. 

Esse primeiro ‘modesto’’ carregamento, com apenas 4 títulos, sem indicação de 

quantidade
57

, contrasta com outros grandes envios de 1816 e 1817. Curiosamente, esses foram 
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A partir dessa requisição, todas as solicitadas por Teixeira serão assinadas por Policarpo até 1817, quando 

aparecem outros agentes nas parcerias de Teixeira. 
56

 Considero importante nessa discussão a necessidade de imposição da língua portuguesa e de sua forma escrita 

como ‘’língua nacional’’, em oposição às variadas línguas faladas na América portuguesa. Esse processo, 

segundo Ivana Stolze Lima (2009, p.472-474), tomou conotação oficial em 1757, pelo alvará pombalino que, 

dentre outras coisas, ordena que ‘’um dos principais cuidados dos diretores, [é] estabelecer nas suas respectivas 

povoações o uso da língua portuguesa, não consentindo de modo algum, que os meninos e as meninas (...) usem 

as línguas próprias de suas nações (...) ‘‘. Os compêndios, gramáticas, dicionários e catecismos tinham 

importante papel nesse processo. A Gramática de Lobato aparece na documentação desde 1799, estando 

presente atá 1826. 
57

Nas contagens realizadas optei por, nos casos em que as petições não indicam a quantidade por obra, já que boa 

parte só indica o título, levar em consideração a quantidade de 1 para cada um desses títulos. No entanto, esses 

números podem ser bem maiores, já que muitas das indicações sugerem uma maior quantidade, como ‘’bíblias’’, 

“taboadas’’ ou ‘’tomos’’, ou mesmo porque os censores não estavam preocupados com quantidade de obras por 

título, mas apenas com o teor do impresso, abrindo margem para uma ampliação do número enviado nos casos 

de omissão. 
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os anos com a maior movimentação entre os mercadores; os inventários das obras ultrapassam 

a média de 41,5 obras por requisição, 17 ao todo.  

Em 1816, foram enviadas ao Tribunal 10 requisições entre os dois e apresentam, de 

maneira geral, uma certa semelhança nas obras inventariadas. A tradução da Bíblia
58

 por 

Antônio Pereira de Figueredo é comum nessas requisições e aparece na documentação desde 

o final do século XVIII. O tradutor, padre português nascido em 1725 era dotado, como 

apresenta Cândido dos Santos (1982, p. 167-170), de uma rara erudição e foi personagem 

central nas discussões em torno do regalismo e do jansenismo em Portugal, principalmente 

diante dos embates de apoio pombalismo, e fora, inclusive, deputado da Real Mesa Censória 

(VILLALTA, 1999, p.121). A sua tradução da Bíblia fora feita da vulgata latina, não tendo 

consultado textos originais, mas tornou-se muito popular entre a comunidade religiosa 

portuguesa. Manteve notável correspondência com o ministro de D. José I e sua defesa do 

regalismo pode justificar a grande repercussão que sua tradução da Bíblia teve, assim como 

outros importantes textos que concebe, muitos deles em defesa explícita das ações do ministro 

português. 

Fora de autoria do padre Pereira o Novo Methodo da Grammatica Latina, editada e 

publicada em Lisboa, no ano de 1752 e que teve 10 edições até 1797; essa obra provocara 

grande repercussão na época e uma série de polêmicas, devido a simplificação teórica que 

propõe e as críticas a obras anteriores no mesmo gênero (SANTOS, 1982, p.187).Essa obra 

fora enviada ao Maranhão em diversos carregamentos em suas mais diversas edições, 

particularmente a última, desde o ano de sua publicação. 

A procura de um ‘’público’’ consumidor para determinados tipos de literatura esbarra, 

muitas vezes, na falta de fontes e em generalizações dedutivas vazias, que podem não levar 

em consideração uma ampliação dos interesses por outros grupos sociais. Nesse caso a 

temática discutida, particularmente, é demandada por sujeitos de alguma forma incluídos 

nesse sistema, mas não se pode considerar essa assertiva uma regra. No caso dos escritos do 

padre Antonio Pereira é natural que se pense que boa parte dos seus trabalhos despertem 

interesse maior em religiosos, como no caso da requisição apresentada em abril de 1799 pelo 

frei Manoel de Sousa Francisco, que diz mandar os livros para o convento de ‘’Santo Antonio 

da Cidade do Maranhão’’; dentre as obras está o ‘’Novo Methodo’’  de Antonio Pereira, de 

edição lisboeta de 1797, dois anos antes do pedido de envio. No mesmo carregamento, 
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A tradução de Pereira teve vários formatos, sendo que o Novo Testamento fora publicado entre 1778 e 1781 no 

formato que totalizava seis volumes. Anos mais tarde, o Antigo Testamento foi sendo publicado até 1790 em 17 

volumes, tendo finalmente a sua tradução o total de 23 volumes. Em 1819 fora publicada uma versão menor, 

com sete volumes, mas a versão em volume único só foi publicada em 1821. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/1778
http://pt.wikipedia.org/wiki/1781
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/1790
http://pt.wikipedia.org/wiki/1821
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constam outras obras do padre português, como ‘’Elogio dos Reys’’, edição de 1785; ‘’ 

Compendio das Épocas’’ de 1782 e a sua presente Biblia, na sua segunda impressão, em 23 

volumes de 1798. 

 Junto com as Biblias, Horas Marianas, Sermões e obras diversas de cunho 

eclesiástico, as gramáticas compõem grande número nesses carregamentos. Junto com elas, 

um grande número de iguais obras de uso para o ensino ‘’’da mocidade’’ que não era 

novidade, pois desde muito antes, no final do Setecentos, essas obras já eram enviadas. O 

panorama da educação na província acompanha os ditames encontrados no restante da 

Colônia, sendo que apenas na segunda metade do século XVIII é que se se estabelecerão as 

chamadas aulas régias no Maranhão; em 1794, como lembra Mário Meireles (2001, p. 199-

200), cria-se uma dessas aulas sob direção de Manuel do Nascimento Câmara, outras se 

seguirão. O autor estabelece ligação entre a recente prosperidade vivenciada pela capitania na 

virada do século até seu primeiro quartel e o envio de estudantes maranhenses para Coimbra o 

que, segundo ele, faria mais tarde, o Maranhão gozar de destacável situação no cenário 

cultural no Reino. 

Dentre os títulos mais comuns desse tipo de literatura, particularmente nessas 

requisições entre Teixeira e Policarpo, destaco o conhecido Catecismo de Montpellier. 

Segundo Santos (2007, p.37), a obra fora escrita pelo oratoriano Pe.
 
Pouget no seminário de 

Montpellier e fora recomendada pelo próprio D. José. A presença dessa obra consta nos 

envios principalmente a partir de 1799, quando aparece pela primeira vez sendo embarcada ao 

Maranhão. No entanto, não era a preferida nos períodos anteriores e as famosas Cartilhas do 

Mestre Ignácio, de cunho exclusivamente catequético, tinham um espaço que incomodava os 

ministros do reinado de D. José; isso porque Inácio Martins (1531-1598), o ‘’Mestre 

Ingnácio’’, era jesuíta e a adoção do Catecismo de Montpellier era uma forma de diminuir a 

influência daquela obra na instrução, mesmo que religiosa, nos jovens do Reino. Ao que 

parece, na documentação preservada, as duas obras circularam juntas até o primeiro quartel do 

Oitocentos, sem predomínio de uma sobre a outra. 

Em 1811, ainda segundo Mário Meireles (2001, p.200), cria-se em São Luís aulas de 

comércio, inicialmente geridas por Francisco Justino da Cunha; esse seria ‘’profissional 

incompetente logo demitido’’. A iniciativa da abertura de aulas sobre esse tema, sugere que o 

momento vivido pela capitania exigia certo ‘treinamento’ e formação para os novos ou 

antigos mercadores na efervescente praça de São Luís. É notável, também, um aumento na 

quantidade de títulos nas requisições que se referiam ao comércio, como ‘’Direito Mercantil‘’ 
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e tratados práticos, introduções a direitos e outras obras com temas semelhantes a partir dessa 

primeira década do século XIX. 

Do mesmo modo, a instalação do Tribunal da Relação em novembro de 1813 parece 

motivar um aumento na circulação de obras de Direito e de Jurisprudência. Esse tribunal tinha 

jurisdição sobre as comarcas do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Rio Negro e a movimentação 

de desembargadores e oficiais por ele necessitaria de uma literatura especializada que pouco a 

pouco era demandada da Metrópole, via pedidos aos mercadores lisboetas. Por esse caminho 

eram mandados os mais diversos títulos, Manual Pratico Juridico; Repertorio Chronologico 

das Leis; Pratica Judicial; Pratica Criminal, Filozofia do Direito; Linhas do processo 

orfanologico e Ordenações do Reino que eram compilações das leis, decretos e alvarás do 

período, muitas delas, capitaneadas a mando do monarca da época, dentre vários outros 

títulos. 

O envio de estudantes, filhos da elite local, para cursos em Coimbra, principal centro 

de estudos da época, também pode ser mapeado com a documentação da Real Mesa Censória. 

Entre 1778 e 1823
59

, segundo as listagens de brasileiros que deram entrada em estudos por 

Coimbra, 55 maranhenses realizaram matrículas naquela universidade; esse processo de envio 

representava, para além da importância da formação nas ‘letras e leis’ das famílias, o 

incremento dos corpos burocráticos locais com o retorno desses estudantes. Para além disso, 

na volta dos bacharéis, matemáticos, médicos e outros, suas bagagens eram acompanhadas de 

pedidos aos tribunais censores lisboetas para levarem consigo suas ‘livrarias’. 

 

3.5 A recepção e o Piolho 

 

 De todos os modos que considerei até agora, envios pessoais, trânsito como prática 

comercial, motivados pela circulação de estudantes ou envios sob a responsabilidade do 

Estado português, em poucos casos pode-se perceber, até então, a recepção desses impressos. 

De modo geral, as obras discriminadas nas requisições não constavam nos índices de livros 

proibidos, salvo alguns casos em que se percebe a atuação da censura. Nesse sentido, a 

importância do mapeamento do envio e dos agentes lança mão de fontes limitadas, sem 

possibilidade de aferição de um público leitor específico ou de manifestações documentadas 

dessa circulação. 
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Estudantes da Universidade de Coimbra 1772-1872. Arquivo Nacional, Seção de Obras Raras; Relação e 

índice alfabético dos estudantes matriculados na Universidade de Coimbra no ano letivo de 1819 para 1820; 

suas naturalidades, filiações e moradas. BN, Seção de Obras Raras; Francisco Morais (1949). 
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 Como já observei, os jornais serão, a partir de agora, um importante campo de atuação 

para a percepção das manifestações de ‘novidades’ em leituras da época, ou mesmo dos locais 

onde eram levados a venda na cidade de São Luís. Os locais e seus agentes abrem importantes 

meandros para a pesquisa e seus problemas, assim como podem, em alguns casos, dar indícios 

de como obras diversas, desde novelas a obras técnicas, eram recepcionadas. 

 Nesse sentido, será em 2 de janeiro de 1828, no jornal Farol Maranhense
60

, que um 

desses indícios se apresenta. Na consagrada sessão de ‘Correspondências’ um redator 

anônimo envia uma longa carta com um estranho relato. Diz ele ter-se ido dormir, em um dia 

comum depois de longos pensamentos; logo se vê imerso em um universo onírico com todas 

as ilusões que são permitidas nesses momentos e, como não podia ser diferente, começa a ver-

se em uma imensa floresta, em cima de uma montanha; logo que o relato toma fôlego, algo 

passava a se tornar estranho naquele ambiente para o narrador, pois as árvores não se davam 

em nenhum movimento. Depois de pouco caminhar percebe, num repente, que estava na 

cabeça de um homem e, quase que num processo ‘kafkiano’ (mesmo antes de Kafka), percebe 

ele mesmo ter-se metamorfoseado em Piolho. Diz ele: “Eis-me pois feito Piolho a girar na 

cabeça do meu homem, a qual pelo que vim a ouvir, não se achava em grande arranjo. 

Liberdade, liberdade!! Dizia elle, tu para mim és uma quimera!”. 

O pseudônimo do correspondente, Piolho Viajante, não será estranho para o leitor 

desse texto, assim como da fábula narrada ao redator do Farol Maranhense. Trata-se do 

enredo da obra de autoria atribuída a Policarpo da Silva, como já descrevi, com semelhantes 

desdobramentos. 

A novela O Piolho Viajante será bastante comum nas requisições de envio de 

impressos para o Maranhão desde 1807, quando passa a ser listada nos inventários dos 

carregamentos. Vários remetentes assinarão esses envios, desde os mercadores, como João 

Henriques, até mesmo o próprio Policarpo, autor e mercador da popular novela que em maio 

de 1817 será enviada para Teixeira, no Maranhão; numa ampla quantidade de impressos, além 

de 4 volumes de O Piolho Viajante, outras novelas comuns, como Noites de Young e O diabo 

Coxo. Tanto no Maranhão como em Portugal e no restante das colônias será uma leitura 

popular, e narrativas inspiradas na fábula não serão incomuns.  

Na carta enviada ao Farol Maranhense, depois de ter-se notado transformado em 

piolho, o narrador anônimo conclui seu relato tentando escapar das unhas do dito homem 
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 O jornal Farol Maranhense tinha como redator José Cândido de Morais e Silva. Em cerca de três anos de 

circulação, teve mais de 350 edições, numa longeva existência. Ver Elizabeth Abrantes (2007). 
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hospedeiro e que tentava, monstruosamente, arrancar os piolhos que tanto o incomodavam. 

Antes de ser o próximo a ser eliminado, dizia o narrador. 

(...) já ia chegando a minha vez quando acordei, e vejo a minha rede cercada 

de toda a minha querida família, que em sobressalto tinha vindo acodir-me 

aos gritos que eu dava quando via aproximar-se de mim os gadanhos do tal 

barbaças!! (Farol Maranhense, nº2, 2.jan.1828, p.30). 

A recepção da novela de Policarpo ilustra bem o problema sobre o mapeamento de 

obras e ideias. De modo geral, apenas alguns podem ser percebidos de antemão, a partir de 

agora será necessário lançar mão de outras fontes para a ampliação desses olhares. 
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Considerações finais 

 

 Neste trabalho procurei desenvolver questionamentos em torno da História do Livro e 

da Leitura no Império luso-brasileiro ao inserir, mesmo que ainda de forma residual, o 

Maranhão na rede de circulação transatlântica de impressos. O detalhamento da 

documentação, até então utilizada para os estudos de casos de outros locais do vasto Império, 

começa a nominar quem eram os principais agentes lisbonenses envolvidos com a circulação 

de impressos de Lisboa para São Luís e seus modos de atuação, e evidencia, como 

demonstrei, muitas similaridades com personagens que são documentados para os demais 

portos. 

 A circulação de certas literaturas em determinados espaços obedece a demandas e 

fatores diversos, como os fomentados pela ação do Estado e seus diversos interesses, ou 

mesmo pela ação de homens ‘ilustrados’. Não lanço mão, nesse caso, de noções de elitização 

dos impressos, ao tomar como ponto de reflexão a ideia de que até nas mínimas possibilidades 

de letramento da América portuguesa, se pode encontrar um público leitor diversificado. A 

erudição de obras filosóficas, como Montesquieu e Rousseau, além de serem proibidas e 

circularem nas mãos de poucos, era de penetração limitada, sendo que dentro desse gigantesco 

mercado editorial, opúsculos simples como Horas Marianas tinham grande público ledor. 

 O que importa, nesse caso, não é tentar apreender algumas ações conformizadas com 

leituras, e nem mesmo dos impactos imediatos de ideários revolucionários. Na perspectiva da 

longa duração, esses processos estão inseridos em tonalidades sociais, políticas e econômicas 

diversas, sendo que tensões surgidas de possíveis maturações intelectuais em ações práticas, 

não podem ser apreendidas por olhares desavisados de erudição, decorrente de longas 

reflexões sobre objetos e fontes. 

 Chamo a atenção, no entanto, para as limitações deste tipo de documentação e para a 

necessidade de outros levantamentos documentais. As investigações que determinam, como 

fora meu intento neste texto, as principais conexões entre os livreiros, as problemáticas 

conjunturais, a inserção das atividades dos impressos em mercados internacionais, os 

interesses do Estado e da sociedade civil, partem dessas delimitações, com importantes 

contribuições, mas não podem se ater somente a elas, expandindo-se tanto pelas abrangências 

dos objetos quanto pelas significados em variadas fontes. 

 Ao partir dessas reflexões, construí os capítulos visando tanto discutir a emergência 

das ideias ‘ilustradas’ do Setecentos português, como do ‘Absolutismo iluminado’, com as 
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determinações reformistas de Pombal; a partir disso, a criação da Real Mesa Censória, órgão 

vital para a intelecção da movimentação de impressos e dos modos de controle desse trânsito, 

e sua documentação, com variadas possibilidades de usos. A conjuntura em que a 

documentação é produzida, recuperei com o reformismo mariano e joanino; finalmente, lido 

com as transações entre os principais mercadores de livros para o Maranhão. As atribuições 

da Real Mesa Censória, tomada pela documentação e pela bibliografia de referência, 

permeiam todo o texto e oferecem, à guisa de conclusão, algumas reflexões. 

A atuação do órgão de controle de ideias se constituíra, como já observei no texto, 

num âmbito da consolidação do Estado absolutista em Portugal e de um movimento de 

reforma das instituições e do ensino há muito preconizadas pelos ‘estrangeirados’. A visão 

externa de Portugal, condensada pela existência e, muitas vezes, pela reafirmação de práticas 

e instituições vistas como ‘arcaicas’ fora untada pelo ‘espírito’ iluminado de alguns homens 

que pensavam o Estado, o motor dos remodelamentos estruturais vislumbrados no período 

pombalino. 

No entanto, as continuidades evidentes e as rupturas muito simbólicas, mais 

relacionadas a outras ‘luzes’ que não aquelas de Pombal, e a ascensão ao poder de figuras 

impregnadas, pelo menos a primeira vista, de um liberalismo aos ‘modos’ e aportuguesado, 

aliados a uma conjuntura externa nem sempre favorável a pujança interna dos governantes, 

não alteraram a forma de se pensar a Razão de Estado imperante, pelo contrário, instituíram 

outros conjuntos de reforma para o aperfeiçoamento dos controles pelo poder central. 

Mesmo quando a institucionalização, ou pelo menos, a ameaça de mudanças via 

constitucionalismo, desdobrados da simbiose antagônica de classes historicamente insolúveis, 

parecia emanar ventos de um esperado liberalismo ‘libertador’, eis que a reação, numa 

perspectiva de contrarreforma, é constituída com base do próprio seio reformista. A Real 

Mesa Censória fora reformada, repensada e testada em diversos modelos, diante de diversas 

conjunturas; sobrevivera a uma ‘revolução’ liberal, ou pelo menos, a um pronunciamento 

liberal, pois nos fins últimos, apenas a Inquisição e o Ordinário foram deixados de lado 

definitivamente. Era, talvez, para aqueles homens, esse o principal sentido de liberalização: 

antes a secularização das instituições que sua reforma com facetas liberais. 

A Real Mesa Censória fora o filtro falho que não poderia, em nenhum de seus 

formatos, ter impedido a entrada das ‘abomináveis ideias’; no entanto, fora pensada e mantida 

por aqueles que achavam que a liberdade de expressão, assim como de reprodução dos 

impressos propagadores, mesmo num possível regime de liberdade, ‘’traz consigo males, e 

males não pequenos’’. O combate a esses males deveria ser atribuição do Estado, formado por 
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homens nem um pouco afeitos a perda do espaço político; reformas apenas no modo de 

censurar. 

A tradição suspirava nos ouvidos dos magistrados liberais que, empossados de seus 

anseios pela ‘pátria’ não poderiam esquecer dos compromissos com o regalismo; quando se 

assiste a perda, muito sentida, de sua principal colônia, vê-se que a experiência portuguesa 

não se limitava aos espaços ibéricos; ainda assim, as reminiscências do Desembargo do Paço 

e seus modos de censura não existiriam mais no agora Império do Brasil. No ainda Reino de 

Portugal, se ‘’pede licença para mandar’’. 
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