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INTRODUÇÃO
           

               Nos propomos, neste trabalho, a analizar a difusão de livros através de 

bibliotecas particulares em São João del-Rei durante a década de 30 do século XIX. A 

escolha deste quadro cronológico se deu em virtude de uma maior disponibilidade de 

fontes referentes a este período. Trata-se de uma farta bibliografia sobre a vila de São 

João del Rei, relatos de viajantes, que deixaram registradas as impressões que tiveram 

da vila, e inventários post-mortem. Tivemos acesso a todos os inventários referentes ao 

período que elegemos para nossa pesquisa, selecionamos aqueles que possuíam acervos 

particulares.  Através  das  informações  prestadas  pelos  avaliadores  dos  bens  dos 

inventariados,  também  foi  possível  nos  inteirar  a  respeito  do  ofício  daqueles  que 

dispunham de  bibliotecas  particulares  e  da  composição  de  seus  acervos,  que  foram 

quantificados e classificados. Optamos pelo recorte munincipal para nossa pesquisa uma 

vez que a documentação se mostrou demasiada extensa1. 

               Privilegiamos o estudo de bibliotecas particulares por acreditar que esta forma 

de acesso ao impresso nos possibilita verificar o que dispunham os sanjoanenses para 

fazer  suas  leituras,  e  também  para  nos  informar  sobre  as  opções  feitas  por  seus 

possuidores ao selecionarem suas leituras. No entanto, não acreditamos que a posse do 

livro é condicionadora de diferenciações culturais ou sociais, e nem que nos permita 

discorrer  sobre  a  leitura.  Estamos  cientes  que  questões  relativas  a  leitura  requerem 

cuidado, uma vez que pode haver uma distância entre os textos que foram lidos e as 

idéias que se fizeram sobre eles. Desta forma concordamos com Chartier quando ele 

afirma que  “...Sem abandonar as medições e as séries, a história dos textos e dos livros 

deve ser , antes de mais, reconstituição das distâncias nas práticas. Logo uma história do 

1 Embora entre os possuidores de bibliotecas particulares que pesquisamos, esteja presente um produtor 
rural não nos comprometemos a contrapor as bibliotecas de citadinos e homens que viviam no campo. 
Para saber a respeito de leituras camponesas ver: CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas  
e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. pp. 141 a 163.



acto de ler.”2. Não nos compromentemos, no entanto, a estudar os hábitos de leitura uma 

vez  que  as  fontes  que  elegemos  não  nos  permitem  fazer  tal  análise. E  mesmo  se 

dispuzessemos de textos que teriam chegados até nós intáctos nossa relação com eles 

não seria a mesma que aquela dos leitores do passado3.

               Este trabalho que nos propusemos a realizar insere-se no campo da história 

cultural, no entanto existe uma diversidade conceitual e temática no que se refere a este 

campo,  é  importante  então  apresentar  algumas  destas  diferenças.  A  denominada 

“Escola  dos  Annales”,  grupo  liderado  por  Febvre  e  Bloch,  combatia  uma  história 

preocupada  apenas  com  os  fatos  singulares,  por  isto  propunham  uma  história 

problematizadora do social, preocupada com as massas anônimas e que pudesse entrar 

em diálogo com outras ciências humanas4. Alguns historiadores dedicaram-se a realizar 

estudos  preocupados  com  a  quantificação,  seja  para  medir  os  padrões  de 

comportamentos e sua lenta variação no tempo, ou a tendência de pesquisá-los  a partir 

de fontes em série5. Este tipo de estudo foi criticado por Chartier, pela confiança que 

depositavam nos números e na quantificação, pelo seu gosto pela longa duração e ela 

primazia  a  um  tipo  de  divisão  social  que  organizava  a  classificação  dos  fatos  de 

mentalidades6. 

               A micro-história, que vem apostando em estudos de caso, intensivo e 

qualitativo das fontes, tem sido o campo de estudos de vários historiadores, dentre eles 

Guinzburg que, a partir dos processos inquisitoriais que levaram a morte de Menochio, 

por  este  ter  idéias  subversivas,  afirma  haver  uma  circularidade  entre  a  cultura  das 

classes  dominantes  e  a  das  classes   tidas  como  subalternas,  como  influências 

recíprocas7. Desta forma, através do livro “O queijo e os vermes”, Ginzburg questiona a 

dicotomia entre cultura popular e cultura erudita, propondo o conceito de circularidade 

cultural8. 

               Já Chartier acredita não ser possível se distinguir de antemão, o popular e o 

erudito no plano sociocultural.  Isto  não implica,  no entanto,  que o autor aposte  em 

2 Idem, ibidem. p. 136.
3 DANRTON, Robert. “História da Leitura”, In: BURKE, Peter (Org.). A Escrita da História . São Paulo 
: UNESP. 1992. p. 200.
4 VAINFAS,  Ronaldo.  “História  das  Mentalidades  e  História  Cultural”,  In:  CARDOSO,  Ciro  F.  e 
VAINFAS, Ronaldo (Org.). Domínios da história. Rio de Janeiro: Campus, 1997. p. 130. 
5 Idem, ibidem. p. 138.
6 CHARTIER, op. cit., 1990. p. 15.
7 BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo Horizonte. Autêntica, 2002. p. 49-50. 
8 VAINFAS, op. cit., 1997. p. 152.
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estudos interclassicistas,  pelo contrário,  valoriza o  dimensionamento  da cultura  em 

termos de classes sociais,  desde que as delimitações  de classes  sejam referentes a 

produção e ao consumo culturais9. 

               Para cumprir o propósito de nosso trabalho resolvemos nos inteirar antes sobre 

a situação social, cultural e econômica de São João del Rei. Na primeira metade do 

século XIX esta vila se destacava pelo seu comércio de abastecimento. Neste período 

foram criados uma biblioteca pública e vários jornais (ambos inalgurados em 1827). O 

projeto da biblioteca e os periódicos estavam inseridos num programa mais vasto de 

difusão  da  cultura,  sonhado  pela  elite  sanjoanese.  Estes  empreendimentos  serão 

apresentados  no  primeiro  capítulo  de  nosso  trabalho,  e  foram importantes  para  que 

pudessemos nos informar sobre alguns dos impressos que dispunham os sanjoanenses 

para fazerem suas leituras. Também acreditamos ser necessário apresentar informações 

sobre a propagação do impresso no Brasil através de bibliotecas públicas e da imprensa 

nacional, no entanto advertimos, ainda no primeiro capítulo, que não nos propomos a 

tratar de questões referentes a leitura. 

               Já no segundo capítulo abordamos a questão da educação no Brasil, que no 

período era ainda incipiente,  o que resultava em um grande número de analfabetos. 

Neste capítulo tratamos da difusão do impresso através de biliotecas particulares em 

São João na década de trinta do século XIX. Para tal esclareceremos antes algumas das 

limitações de nossas fontes, que fizeram com que fossemos prudentes com o resultado 

de nossos estudos . Nossa pesquisa foi feita através de todos os inventários disponíveis 

referentes a década de trinta, o que nos possibilitou quantificar o número de bibliotecas 

existentes.

               No entanto é no terceiro capítulo que abordaremos a distribuição da posse de 

livros, identificando quem eram os proprietários de bibliotecas particulares quais eram 

os seus ofícios, e qual era a composição destas bibliotecas, através de um levantamento 

dos gêneros encontrados em seus acervos e, apresentando por fim, os possíveis usos 

dados aos livros.

9 Idem, ibidem., p 153. Para saber mais sobre pesquisas feitas no campo da história cultural ver: BELO, 
op. cit., 2002. pp. 37 a 68. 
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CAPÍTULO I

LEITORES, LEITURAS E MEIOS DE PROPAGAÇÃO DO 

IMPRESSO 
               

               Na primeira metade do século XIX, o Brasil passa a contar com mais meios de 

propagação de impressos, isto se verificava também em São João del Rei, uma vila 

voltada para o comércio de abastecimento, que neste período dispunha de uma livraria 

pública, uma das primeiras do Brasil, e de periódicos. Mas falar sobre estes canais de 

divulgação de publicações não permite identificar seus leitores. 

               Os leitores quase sempre deixam poucos vestígios de suas leituras, como 

anotações  e  trechos  sublinhados,  ou  algum  tipo  de  testemunho.  Mesmo  quando  se 

encontram esses vestígios é necessário levar em consideração que eles geralmente são 

feitos por aqueles que lêem e escrevem cotidianamente, ou seu testemunho pode estar 

condicionado a alguma situação específica1.

               Os leitores também se apropriam dos textos de várias formas, esta apropriação 

é  responsável  pelos  “...empregos  diferenciados,  nos  usos  contrastantes  dos  mesmos 

bens,  dos  mesmos  textos,  das  mesmas  idéias...”.  Assim os  diferentes  materiais  que 

circulam tem apropriações específicas de seus leitores2. O importante é entender como 

os mesmos textos podem ser distintamente apreendidos, manejados e compreendidos3.

               Não consegimos, portanto, identificar as leituras somente através dos textos 

que dispunham seus leitores, pois o ato de ler não consiste em uma relação direta entre o 

1 BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo Horizonte. Autêntica, 2002. p. 53.
2 CHARTIER, Roger.  A história cultural: entre práticas  e  representações.  Rio de Janeiro:  Bertrand 
Brasil, 1990. p. 136.
3 CHARTIER, Roger.  A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV  
e XVIII. Brasilia : Editora Universidade de Brasilia, 2ª ed., 1998. p.16.



texto e o leitor. Esta aliás é a tensão central da história da leitura onde por um lado, o 

leitor não é passivo ao que lê, a leitura é um ato de criação, o texto não se reduz às 

intensões dos autores, por outro lado, o leitor não é totalmente livre em suas leituras, ele 

é pensado pelo autor, que pode até mesmo estruturar um texto para transmirtir uma 

determinada idéia da forma que lhe convém, ou pode também tentar atingir um leitor 

específico. Assim se coloca em questão os processos pelos quais, face a um texto, pode 

haver uma diversidade de leituras. Estas diferenciações nas leituras podem depender dos 

próprios leitores, que se diferenciam quanto a suas aptidões, juízos, humores ou fazem 

distintos usos do texto. Existe também uma diversidade de leituras, que podem interferir 

na compreenção do texto, estas leituras podem ser feitas em silêncio, individualmente, 

ou  em voz  alta  com audição  coletiva;  com relação  a  leitura  em voz  alta  ela  pode 

influenciar no relato, tendo em vista que esta pode ser frequentemente interrompida com 

comentários, divagações ou analogias.  Modificações feitas nos textos por impressores, 

como acréssimos ou reduções,  também podem influenciar  a  leitura,  estas mudanças 

fazem com que nem todos os textos cheguem ao leitor do mesmo jeito que seu autor o 

redigiu. Transformações referentes a fórmula editorial também podem influenciar na 

leitura,  como no caso  da  Bibliothèque  Bleue,  conjunto  de  livros  que  visava  atingir 

leitores numerosos e populares entre os séculos XVII e XIX, que se utilizou de textos já 

editados  fazendo neles  intervenções  editoriais  a  fim de  adequá-los  aos  leitores  que 

pretendiam atingir. As alterações tipográficas podem interferir na leitura, quando, por 

exemplo, os textos são encontrados tanto na forma de peças avulsas como em edições 

conjuntas4. 

               As publicações alvulsas de obras de ficção em folhetins, jornais ou revistas, 

eram comuns entre os escritores; a reunião destas obras num volume em um livro só 

acontecia posteriormente. Desta forma as leituras, como as de um romance num jornal, 

eram interrompidas a cada número. Os autores se valiam deste recurso para manter os 

leitores em suspenso e, eventualmente, integrar suas relações no desenvolvimento da 

narrativa5.

               A disposição tipográfica de um texto pode interferir em seu significado e na 

maneira  pela  qual  ele  foi  lido.  As  transformações  no  formato  dos  livros,  como  a 

fragmentação  da  narrativa   em  unidades  simples,  o  encurtamento  das  frases,  as 

subdivisões de parágrafos e multiplicação de capítulos, podem implicavar em um novo 

4 CHARTIER, op. cit., 1990. pp. 121 a 131. 
5 BELO, op. cit., 2002. p. 63.
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tipo de leitura e um novo público, como aquele formado por pessoas humildes, a quem 

falta a facilidade e o tempo para absorver longos trechos de narrativas6. 

               Assim os leitores não são totalmente passivos ao texto, eles podem dar 

sigificados distintos ao mesmo, mas também estes leitores não se defrontam com textos 

abstratos, desprendidos de toda a materialidade. A forma pela qual o texto chega ao 

leitor interfere na sua leitura (ou escuta) e compreensão7. 

               É possível desenvolver uma história e também uma teoria da reação do leitor,  

mas este  trabalho não é simples uma vez que os documentos nem sempre mostram 

como os leitores apreemderam os textos que leram. Os documentos também são, eles 

próprios textos, e por isto requerem uma interpretação8. 

               As leituras tem sido objeto de estudos de alguns historiadores, dentre estes 

Ginzburg que através de sua obra “O queijo e os vermes” tenta reuperar as leituras de 

Menocchio, um moleiro friulano condenado pela inquisição, por heresia. Suas idéias, 

tidas como hereges, surgiram através de suas leituras, onde Menocchio não se limitou a 

receber passivamente a mensagem segundo a conveniencia social, suas leituras também 

foram limitadas pela cultura de seu tempo e de sua classe, e interferiram na apreensão 

dos textos que leu, interpretando-os de forma específica 9. 

               Desta forma é difícil ter acesso aos leitores, as formas que eles liam, e qual era 

a apreensão que faziam do texto, mas podemos contar com informações referentes aos 

canais de propagação do impresso durante o período em questão.

               Até iníncios do século XIX, não havia imprensa no Brasil,  por isto a 

publicação  de  livros  antes  deste  período,  por  autores  de  origem  brasileira  ou 

estabelecidos no Brasil, eram realizadas na Europa10. Mas a partir deste século o poder 

público  passou  a  se  empenhar  para  fazer  funcionar  bibliotecas  acessíveis  a  vários 

leitores que tinham dificuldades para adquirir um acervo pessoal e que buscavam nas 

bibliotecas públicas as leituras que mais se interessavam11. 

6 DANRTON, Robert. “História da Leitura”, In: BURKE, Peter (Org.). A Escrita da História . São Paulo 
: UNESP, 1992. p. 230.
7 CHARTIER op. cit. 1998. p.11 a 13.
8 DANRTON, op. cit. . 1992. p. 203.
9 GINZBURG, Carlo.  O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela  
Inquisição. São Paulo: Cia das Letras, 1989. pp. 11 a 34.
10 BELO op. cit. 2002. p.77.
11 FERREIRA, Tania Maria Tavares Bessone da Cruz. “As bibliotecas cariocas: o Estado e a constituição 
do público leitor”. In: PRADO, Maria Emília.  O Estado como vocação: idéias e práticas políticas no  
Brasil oitocentista. Rio de Janeiro, ACCESS, 1999. p. 59.

9



               Desta forma os leitores podiam contar no século XIX, com a Biblioteca  Real 

do Rio de Janeiro, a Livraria Pública da Baía, e a biblioteca institucional da Academia 

Real  dos  Guarda-Marinha.  A  Livraria  Pública  da  Baía  seria  mantida  por  meio  de 

subescrição  dos  sócios,  que  também  foram  convidados  doarem  suas  bibliotecas 

particulares.  Contudo  poucos  doaram  seus  acervos,  talvez  devido  a  escassez  de 

bibliotecas particulares ou por estas constituirem instrumentos de trabalho12. 

               Já a Biblioteca Real do Rio de Janeiro, fundada com a vinda da Corte para o 

Brasil em 1808, possuía um rico acervo composto de cerca de 60 mil volumes, além de 

gravuras, manuscritos e mapas13.     

               O Brasil podia contar também com a Imprensa Régia, situada no Rio de 

Janeiro, que, além da legislação, poderia também imprimir quaisquer obras em qualquer 

área.  Predominavam as  impressões  de  obras  científicas  e  religiosas.  Também eram 

traduzidas novelas, que provavelmente despertaram o interesse do público feminino. O 

Estado custeava parte destas obras, outras eram custeadas pelos próprios autores, que 

recorriam a subescrições para angariar recursos14. 

               A subescrição decorria  da forma de produção do livro onde o autor que 

quisesse fazer imprimir um texto seu tinha de angariar recursos com  subscritores para 

poder pagar o impressor, quando não conseguia patrocínio régio 15. 

               Além da Imprensa Régia havia também a Tipografia Baiana que funcionou por 

iniciativa do negociante Manuel Antônio da Silva Serva. Foram impressas e reimpressas 

nesta tipografia obras portuguesas e de outros autores estrangeiros, além de folhetos 

políticos16. 

               Tanto a imprensa quanto as bibliotecas públicas se empenhavam em atrair 

novos leitores.  Os periódicos publicavam comentários sobre livros,  discutiam temas 

compatíveis  com  leituras  e  leitores  e  anunciavam  o  comércio  de  livros.  Enquanto 

algumas bibliotecas públicas funcionavam durante o dia e a noite, como a Biblioteca 

Nacional  que  preocupava-se  com  o  conforto  dos  leitores  oferecendo-lhes  material 

12 SILVA, Maria Beatris Nizza da. A cultura luso-brasileira: a reforma da universidade à independência  
do Brasil. Lisboa: Editoria Estampa, 1999. pp. 142-143.
13 NEVES,  Lúcia  Maria  Bastos  Pereira  das.  Corcundas  e  constitucionais:  A  cultura  política  na 
independência ( 1820-1822). Rio de Janeiro, Revan, FAPERJ, 2003. p. 94.
14 SILVA, Maria Beatris Nizza da. A cultura ...op. cit. . 1999. pp. 157 a 161. 
15 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. “História da leitura luso-brasileira: Balanços e perspectivas”.  In: 
ABREU, Marcia. (Org.). Leitura, história e história da leitura. Campinas, Mercado de letras/ALB; São 
Paulo, FAPESP, 1999. p. 160
16 SILVA, Maria Beatris Nizza da. A cultura... op. cit. 1999. 163 a 165.
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necessário  para que  fizessem apontamentos  e  iluminação especial  entre  seis  e  nove 

horas da noite17. 

               Já em São João del Rei circulavam, no início do século dezenove,  vários  

periódicos (entre 1827 e 1844), além de uma livraria pública ( inalgurada em 1827). 

Neste período a vila se encontrava em boa situação econômica, tendo absorvido um 

grande número de escravos e se destacado pela sua vocação agropastoril e pelo seu 

comércio, com uma economia voltada para o mercado interno e interprovincial.  São 

João  contava  com uma boa  localização,  sendo  cruzamento  das  rotas  interioranas  e 

fazendo fronteira com o Rio de Janeiro, tendo acesso ao Caminho Real, principal rota 

de ligação de Minas com a Corte, o que possibilitava o escoamento de produtos. Desta 

forma a vila se tornou intermediária do comércio de alimentos de Minas Gerais com a 

Corte, centralizando as exportações de diferentes regiões da província, só  perdendo sua 

importância gradativamente no final do século XIX.18

               O setor ligado ao abastecimento se destacava não só economicamente, 

projetando-se  em nível  municipal  e  provincial,  mas  foi  através  deste  setor  que  um 

discurso de intenções “civilizadoras” penetrou  nas vilas interioranas 19. As elites em São 

João foram criando uma identidade para sua sociedade, empreendendo esforços para 

“civilizar” a população, a partir de um modelo de civilização inspirado na Ilustração 

Européia, que visava uma mudança de comportamento, bem como a organização do 

espaço  urbano,  a  introdução de  normas higiênicas,  medidas  de segurança  pública  e 

controle social, mudanças no vestuário e principalmente o acesso ao saber20. 

               Alegando que a instalação de uma livraria pública pudesse contribuir para a 

instrução em São João o comerciante liberal Baptista Caetano de Almeida ofereceu ao 

Presidente  da Província de Minas Gerais,  José Fonseca de Vasconcelos,  seu acervo 

particular em julho de 1824, esta oferta aliás era uma estratégia para que a proposta de 

Baptista Caetano fosse aceita, sem que houvesse tensão entre ele e o Estado, uma vez 

que ficaria difícil recusar tal gentileza. Baptista pedia um local para o funcionamento da 

livraria,  bem como a isenção na alfândega de Mathias Barbosa,  que iria  ajudar nos 

custos e na aquisição de novos livros para aumentar seu acervo. A livraria foi aprovada, 

porém sem a isenção de Direitos nos Registros, mas só em 1827 passa a funcionar em 
17 FERREIRA, As bibliotecas cariocas... op. cit.,1999. p. 63 e 64.
18 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas Gerais 
: São João del Rei (1831-1888). Annablume, São Paulo: 2002. pp. 36 a 39.
19 CAMPOS, Maria Augusta Amaral. A Marcha da Civilização – as Vilas Oitocentistas de São João del  
Rei e São José do Rio das Mortes – 1810/1844. Dissertação de mestrado. FAFIC/UFMG, 1998.p. 49.
20 Idem, ibidem. pp. 75 a 80. 
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uma das salas da Santa Casa de Misericórdia. O expediente usado por Baptista Caetano 

para  conservar,  manter  e  aumentar  o  acervo  da  livraria  foi  o  da  subescrição,  onde 

subescritores  contribuiriam  financeiramente  uma  vez  por  ano  e  seriam  também 

responsáveis  pela  organização  de  um  regimento  interno  para  o  funcionamento  da 

livraria. O diretor da biblioteca, Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, ofereceu à sua 

Mesa  Administrativa  os  “Projetos  d’  Estatutos  para  a  Organização  da  Sociedade 

Phylopolytécnica”,  o  que  constituiu,  o  Regimento  Interno  desta  sociedade  que  iria 

aglutinar três corpos: o “Gynásio Literário” – que seria um fórum de discusões sobre o 

conhecimento humano-, o “Gabinete de Estudos”- que tinha por fim o estudo e o ensino 

e um “Instituto econômico” – responsável pela administração e direção. Estes estatutos 

no entanto não procederam pois receberam um parecer desfavoráfel do Visconde de 

Cayru, que impedia a criação desta sociedade.21 

               Além de arcar com as despesas das compras de livros para doá-los à livraria,  

ajudando a compondor seu acervo original, Baptista Caetano teve também gastos com 

sua abertura e conservação, uma vez que não podia contar com os recursos esperados 

advindos das subescrições, pois muitos dos noventa homens que se interessaram pela 

subescrição abandonaram o projeto da biblioteca22. 

               Desta forma a biblioteca passou a depender de seu fundador e de alguns  

colaboradores, alguns deles doaram livros, mas não há documentos que inventariam as 

obras  que  foram doadas,  nem do acervo  que  foi  ao  longo de  sua  existência  sendo 

transferido. A biblioteca a principio funcionou na Santa Casa de Misericórdia depois foi 

transferida para uma das salas da Câmara Munincipal, em 1840 foi instalada na antiga 

Casa  da  Intendência23 e,  em 1999,  o  acervo  de  obras  raras  e  antigas  da  Biblioteca 

Munincipal Baptista Caetano de Almeida foi transferido, em regime de comodato, para 

a UFSJ24 .

               Temos poucas informações sobre o seu acervo original, também é possível que 

parte dele tenha desaparecido com o passar do tempo. A biblioteca só passou por um 

trabalho  de  catalogação  uma  vez,  realizado  por   Sônia  Conti  Gomes   e  Marysa 

Malheiros  Fiuza,  sob  orientação  de  Lucy  Fontes  Hargreaves,  em 198025.  Pesquisas 

21 MORAIS, Chistianni Cardoso. “Para o aumento da instrução da mocidade da nossa Pátria”: leitores,  
leituras, livros e bibliotecas na Vila de São João del-Rei (1824-1831). Monografia de Pós-graduação latu 
sensu. FUNREI, 2000. pp. 43 a 62.
22 Idem, ibdem. p. 106-107.
23 CAMPOS, op. cit., 1998. p. 168.
24 Onde se localiza em uma das salas da biblioteca do Campus Santo Antônio.
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recentes,  resultantes  de  um projeto  incentivado  pelo  CNPQ  ,  Fapemig  e  fundação 

Vitae26, que visavam  melhor acomodação dos livros, sua higienização, organização e 

catalogação  demonstram  que  existem  atualmente  no  acervo  3.027   títulos  e  6.389 

volumes  de  obras  que  vão  do  séc  XVI  ao  XIX,  cujos  assuntos  predominantes  são 

medicina  e  religião27.  A  livraria  pública  também  pouco  nos  dá  pistas  de  seus 

consulentes, não há registros de consultas até 1917. 

               Os sanjoanenses também se sentiam atraidos pela leitura de periódicos, que 

talvez tenha sido o tipo de publicação que mais circulou na Vila. Baptista Caetano se 

valeu disto para atrair subescritores para a livraria, afirmando que nela se encontrariam 

os principais jornais lidos no país. Desta forma Caetano objetivava que a biblioteca 

possuísse a assinatura das mais importantes folhas públicas do Brasil e de  países da 

Europa28. 

               Não só em São João, como também em toda província, o jornal adquire 

importância. No século XIX, a elite liberal mineira pretendia unir vários grupos sociais, 

como a classe proprietária de fazendeiros, mineradores escravistas, comerciantes, além 

de setores não-proprietários, produtores agrícolas (com e sem escravos), trabalhadores 

assalariados,  artesãos  e  militares,  em  torno  de  um projeto  político,  afim  de  reunir 

aqueles  que  estavam  integrados  à  economia  abastecedora  mineira,  visando  a 

preservação  e  expansão  das  potencialidades  de  sua  sociedade,  além da  projeção  na 

política  nacional  dos  proprietários  mineiros.  A  elite  liberal  mineira  propunha  a 

representação social,  necessária para a ascensão dos proprietários e da sociedade, e para 

tal,  a  elite  mineira  percebeu   a  importância  de  ampliar  a  sua  capacidade  de 

convencimento  da  população  utilizando-se  da  imprensa  periódica.  Assim  pode-se 

verificar o surgimento de vários periódicos liberais em Minas na primeira metade do 

século dezenove, e em especial na região Metalúrgica-Mantiqueira, onde se encontra 

São João de Rei, que passou a contar com jornais significativos e com o maior número 

25 Cf. FONTES, Lucy G.; FIUSA , Marysia M.;  GOMES, Sonia de C.  Catálogo de livros raros da 
Biblioteca Baptista Caetano. Central Globo de Comunicações da rede Globo de Televisão, 1992.
26 No qual participei com a aluna Gisele Elaine da Silva sob a orientação de Afonso Alencastro Graça 
Filho e orientação técnica de Lucy Gonçalves Fontes Hargreaves. 
27Cf.  :  CASTRO,  Eufrásia  Carlita  de.  Livros  e  letrados  iterioranos:  A  biblioteca  públca  de  Baptista  
Caetano  de  Almeida  2000.  (Relatório  de  pesquisa  para  CNPQ)  p.  15.  Participaram  também  na 
catalogação e conservação da biblioteca 2000 a 2002, os alunos da graduação de filosofia Augusto Sérgio 
de Araujo e Mônica Aparecida da Silva e a aluna Gisele Elaine da Silva. Atualmente este trabalho vem 
sendo realizado  por Marlyson Junio Alvarenga Pereira ( bolsista de atividade-UFSJ) e Joanna Resende 
Paiva (bolsista de extensão-UFSJ), sob orientação de Christianni Cardoso Morais e orientação técnica de 
Lucy Gonçalves Fontes Hargreaves.
28 MORAIS, op. cit. 2000. p. 48.
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de  folhas.  Dentre  estes  períodicos  destacava-se  “O Universal”  (  1825/42),  de  Ouro 

Preto, e o “Astro de Minas” (1827/39), de São João del Rei, que publicavam traduções 

de obras doutrinárias do liberalismo e do constitucionalismo. A hegemonia liberal era 

garantida pelo intercâmbio de informações entre o periodismo liberal mineiro e outros 

publicistas  liberais.  A  elite  liberal  moderada  que  fundou  estes  periódicos  sabia  da 

necessidade de afetar a opinião pública da Província, fazendo com que esta absorvesse 

suas  propostas, difundidas através dos jornais29. 

               Segundo o viajante Wlash,  São João era a  vila mais liberal  e ativa, 

intelectualmente,  de todo Brasil30 mas  sua   imprensa  não era  composta  somente  de 

periódicos de tendências liberais, nesta vila a partir da década de vinte foram publicados 

12 periódicos de tendências diversas. Neste período São João se viu em meio a debates 

políticos  e utilizou-se da imprensa como um canal para se discutir política, desta forma 

periódicos de tendências diferentes discutiam seus pontos de vista, pretendendo afetar a 

opinião pública, como no caso do jornal liberal “Astro de Minas” (1827/39) que discutia 

com “O Amigo da Verdade” (1829/31), acusadondo-o de caramuru, estes debates só se 

encerraram com a  extinção  de  seu  oponente.  Impressos  em tipografias  locais  estes 

periódicos se propunham a um papel educador contribuindo para a formação de uma 

opinião pública. Em sua programação estavam incluidas notícias oficiais, nacionais e 

estrangeiras, correspondência com os leitores, além de uma seção de avisos. Era vetada 

porém a publicação de assuntos particulares a fim de se preservar a vida privada das 

pessoas.31 . 

               Havia também um jornal semanal voltado para o público feminino, “O Mentor 

das Brasileiras”, impresso entre 1829 a 1832. Neste periódico eram publicadas notícias 

nacionais e estrangeiras, lições sobre história moderna, além de outros assuntos como 

moda  e  bellas  artes.  As  mulheres  também  eram convidadas  a  participar  do  jornal 

podendo  enviar  seus  ensaios  de  literatura  que  poderiam ser  publicados,  caso  fosse 

conveniente. O jornal preocupava-se sobretudo com a educação feminina, visando sua 

formação moral e intelectual.  Contudo se tratava de um jornal que era redigido por 

homens da elite são-joanense preocupados em difundir, entre as mulheres, um tipo de 

leitura específica, para a sua formação. Desta maneira, o perfil de uma leitora tida como 

“ideal” era definido, esta leitora não poderia se ater a leituras por eles consideradas vãs, 
29 SILVA, Wlamir.  “Liberais e Povo”: a construção da hegemonia liberal-moderada na província de  
Minas Gerais (1830-1834). Rio de Janeiro, UFRJ/IFCS, Tese de doutoramento, 2002. pp. 122 a 130.
30 WLASH, Robert. Notícias do Brasil – 1828/1829. Belo Horizonte: Itatiaia, 1985. p. 79.
31 CAMPOS, op. cit. 1998. pp. 176 a 182.
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como os romances, uma vez que para os redatores do jornal, sua leitura prejudicaria a 

educação feminina32.

               As mulheres não poderiam ter acesso a uma leitura generalizada, pois 

acreditavam que a leitura poderia ser incontrolável e que existiam boas e más leituras. 

Desta  forma  tanto  mulheres,  como  crianças  e  a  classe  popular,  eram considerados 

grupos  desprovidos  de  autonomia  para  escolherem e  fazerem por  si  suas  leituras33. 

Acreditavam também que os romances faziam com que as leitoras se identificassem 

com as personagens e por isso sua leitura deveria ser banida34.

               Estes canais de divulgação do impresso em São João apontam para a  

coexistência de uma leitura oral e outra silenciosa e individual. Podemos observar o 

estímulo  à  leitura  silenciosa  e  individual  nos  Estatutos  da  Sociedade  Literária,  da 

Biblioteca Baptista Caetano de Almeida, nestes estatutos é apresentada, segundo seus 

idealizadores,  a  forma  ideal  de  leitura  a  ser  feita  na  biblioteca,  era  uma  leitura 

silenciosa, talvez devido ao fato de facilitar a reunião de leitores em um espaço comum, 

e contínua, não podendo ser rompida nem por consulta a outros livros35. Enquanto os 

publicistas estimulavam a leitura oral para garantir que todos tivessem acesso a leitura 

destes periódicos,  até mesmo os analfabetos36.

               Não queremos afirmar que a circulação de materias escritos por estes canais 

apresentados foram a única forma dos sanjoaneses entrarem em contato com a escrita, 

uma vez que esta se apresenta aos leitores de várias  formas, mas certamente tanto a 

biblioteca  quanto  os  jornais  facilitaram  o  acesso  ao  escrito.  Outro  canal  que 

possibilitaria o acesso à escrita são as bibliotecas particulares, objeto de nosso trabalho, 

no qual estaremos apresentando nos demais capítulos. 

32SILVA, Gisele Elaine da.  Leituras “corretas” para mulheres “ideais”: Educação Moral do “Bello  
sexo” para  Instrução da Família e Formação da Pátria. Mimeo.
33 BELO. op. cit. 2002. p. 55 e 56.
34 ABREU, Márcia. “Da maneira correta de ler: leituras das Belas Letras no Brasil colonial”. In: ABREU, 
Márcia (Org.).  Leitura, história e história da leitura.  Campinas: Mercado de letras/ALB; São Paulo, 
FAPESP, 1999. p. 217.
35 MORAIS. op. cit. 2000. pp. 57 - 58.
36SILVA, Wlamir. op. cit,.2002. pp. 133 e 134.
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CAPÍTULO II

LIVROS E INSTRUÇÃO:  EDUCAÇÃO, CIRCULAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE OBRAS

               Através de um levantamento feito em inventários referentes a Vila de São João 

del Rei, durante a década de 30 do século XIX, percebemos que, dos 288 inventários 

pesquisados foram encontrados livros em 17 inventários37. A educação, que era ainda 

insipiente no país, pode ter interferido no número de pessoas aptas a lerem, que por isto 

teriam que recorrer a outras formas de acesso ao impresso, como a leitura oral. Mas os 

resultados a respeito da posse de livros requerem prudência.

               É necessário antes levar em consideração que os livros não eram a única forma 

de se ter acesso ao impresso, haviam também panfletos políticos, jornais, folhetos, etc. 

Poderia, também, se ter acesso ao texto por diferentes formas, seja através da aquisição 

de livros por compra ou herança, empréstimos de livros ou outros impressos ou também 

através  de  leituras  orais.  Também  haviam  nos  grandes  centros  urbanos  locais 

privilegiados de  conversa,  como as boticas e  os botequins,  nos quais  se  comentava 

conteúdo dos livros. Ainda no início do século XIX , faziam-se  cópias manuscritas, 

senão de livros inteiros pelo menos de alguns excertos,  as quais  circulavam entre  a 

população38. Tudo isto resultava em um maior número de leitores do que de possuidores 

de livros. 

37 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE S. JOÃO DEL REI/IPHAN Inv. da década de 30.
38 SILVA, Maria Beatriz da. A cultura brasileira: da reforma da universidade à independência do Brasil. 
Lisboa, Editorial Estampa, 1999. p.140.



               Segundo Darnton o catálogo de uma biblioteca particular pode identificar o 

perfil do leitor, mesmo quando este não lê os livros que tem e que tenha lido livros que 

nunca possuiu39.

               Contudo os leitores podem estabelecer várias relações com os livros, obtê-los  

apenas por ostentação, entretenimento ou podem não dar crédito ao seu conteúdo40. 

               O livro também pode ser fonte de informações que conduz ou reintera 

expectativas  de  subversão  da  ordem.  Durante  muito  tempo,  alguns  livros  foram 

censurados, pelo Estado e pela Igreja, acusados de subverter a ordem, mas mesmo assim 

estes livros circulavam clandestinamente41.                 

               Foram então criadas e aperfeiçoadas, nos séculos XV e XVI, instituições de 

censura prévia, que surgiram devido o temor de uma proliferação de leituras perigosas, 

desta forma foram elaboradas listas com títulos de obras proibidas42. No Brasil, também 

houve  a  preocupação  de  controlar  a  impressão  e  a  circulação  de  livros  através  da 

censura que esteve a cargo de tribunais, como a Real Mesa Censória, que tinham a sua 

sede em Lisboa43. 

               Desta forma, para escapar das malhas da repressão da inquisição, documentos 

como inventários nem sempre tem a relação de todos os livros possuídos. Mas mesmo 

Estado tendo receios quanto a propagação de idéias subversivas, como no caso em que o 

projeto da  sociedade literária foi  vetado44,  a  tentativa de  controlar a impressão e a 

circulação dos livros perde a sua força no século XIX, pois o livro antes considerado 

como objeto “subversivo” passa a ser visto como algo que poderia auxiliar a promover a 

educação.

               Já no período do Reformismo Ilustrado (entre 1750 e 1822), mesmo sob 

censura, o controle do livro vai sendo amenizado. Assim o medo em relação aos livros 

foi  sendo  progressivamente  “substituido”  por  uma  valorização  do  mesmo45. 

39 DANRTON, Robert. “História da Leitura”, In: BURKE, Peter (Org.). A Escrita da História . São Paulo 
: UNESP, 1992. p. 208. 
40 MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. São Paulo. CIA das Letras, 1997. p. 334.
41 Sobre a circulação de livros proibidos ver: DANRTON, Robert.  Edição e sedição : o universo da 
literatura clandestina no século XVIII. São Paulo : Schuarcz, 1992.
42 BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo Horizonte. Autêntica, 2002. p.32.
43 Idem, ibdem,  p.76.
44 MORAIS, Christianni Cardoso. “Para Aumento da Instrução da Mocidade da Nossa Pátria”: leitores,  
leituras, livros e bibliotecas na Vila de São João del Rei (1824-1831). Monografia de Pós-graduação latu-
sensu. FUNREI, 2000. p 61 e 62.
45VILLALTA,  Luiz  Carlos.  Reformismo  Ilustrado,  Censura  e  Rastros  de  leitura:  usos  do  livro  na  
América Portuguesa. São Paulo : FAFICH/USP, 1999. p.343.
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Acreditamos então que não houve omisão de títulos nos inventários que pesquisamos 

por temor à censura.

               A omissão de títulos, nos inventários pesquisados, provavelmente se deu por 

outros motivos, como tomos de coleções incompletas, e por isto de pouco valor, como 

se declara no inventário do médico Francisco Lobo da Silva Rios: 

                 “São estas as avaliações , que temos dado aos l.° const.ª desta 

lista, bem entendido, que havendo entre elles alguns de m.° conceito , e 

seguidos   na  prática  do  Foro,  se  achão  todavia  incompletos  por  lhe 

faltarem vários tomos de q. se compoem a obra, e por isso com pouco ou 

nenhum valor, acressendo de mais, a mais q. depois da Constituição do 

Império, novo Código, e leis respectivas, já d elles se não carece tanto 

para a decisão das causas, que são mais vulgares neste Paiz” 46. 

               

               Também podem ter sido omitidos nos registros documentais livros de pouco 

valor.  Sabemos no entanto que estes livros circulavam na vila,  como se percebe no 

inventário  do  negociante  João  José  de  Souza  Campos  que  comercializava,  além de 

material de papelaria, nove dúzias de livrinhos de Santa Bárbara e cento e cinquenta 

registros de diferentes Santos, no valor total de 2$960 reis47. Os livros de baixo valor 

econômico,  como  os  de  Santa  Bárbara,  eram  mais  acessíveis  e  com  uma  maior 

circulação, este tipo de livro, geralmente de devoção, era encontrado em toda América 

Portuguesa, e provavelmente também os mais encontrados em bibliotecas particulares48.

               Os livros de Santa Bárbara foram os mais freqüentes nas bibliotecas de 

Mariana, segundo pesquisas feitas por Villalta (1714 a 1822), totalizando 34 exemplares 

(2,71%), atingindo um baixo valor monetário $170 (cento e setenta reis). Estes livros, 

tal  como  encontramos  em  nossa  pesquisa,  estavam  concentrados  nas  mãos  de  um 

mercador. Seu baixo valor econômico pode ter sido o motivo pelo qual foi encontrado 

46 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN: Inv.de Francisco Lobo da 
Silva Rios/ 1832/ cx. 363.
47 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN: Inv.de João José de Souza 
Campos/ 1836/ cx. 41.
48 VILLALTA, Luiz Carlos.  “Os leitores e  os usos  dos livros na américa portuguesa”,  In:  ABREU, 
Márcia (Org.).  Leitura, história e história da leitura.  Campinas: Mercado de letras/ALB; São Paulo, 
FAPESP, 1999.p. 203.
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em um único  inventário,  uma  vez  que,  sendo pouco  valiosos,  não  eram dignos  de 

aparecerem isoladamente nos diversos bens inventariados49.  

               João José de Souza Campos negociava seus livros com vários tipos de 

mercadorias tal como era o comércio de livros no Brasil colonial que não se restringia 

aos livreiros 50. Até a chegada da Corte, o comércio de livros era limitado a poucos os 

mercadores de livros. No início do século XIX, os que vinham do reino  traziam consigo 

as suas bibliotecas particulares e eram poucos os que possuíam livros. Mas mesmo não 

havendo um comércio especializado de livros através de livreiros, alguns negociantes 

vendiam livros em consignação, havia também a venda ocasional de livros por pessoas 

que não eram negociantes51. 

               Mas o número de pessoas que possuiam livros era restrito e a situação precária  

da educação era um problema que ajudava a distanciar ainda mais os livros de seus 

leitores. Embora o apreço à escola seja difícil de se avaliar, pode-se afirmar que muitas 

pessoas não tinham expectativas em relação a escola,  preocupadas antes com a sua 

sobrevivência, não havia como valorizar o saber escolar. Este apreço pela escola, no 

entanto  variava.  Na  região  sudeste,  por  exemplo,  pode-se  perceber  um  maior 

devotamento à instrução por parte das elites, dos proprietários de terra e lavras e dos 

grandes comerciantes. Mas mesmo dentre eles, o apreço à educação variava pois muitos 

comerciantes eram rústicos, como os cafeicultores do vale do Paraíba fluminense, e não 

se  preocupavam  com  a  educação  de  seus  filhos.  Mas,  em  Minas  também  haviam 

proprietários que faziam sacrifícios para educar seus filhos enviado-os  à Universidade 

de Coimbra ou matriculando-os no Seminário de Mariana52. 

               O número de pessoas analfabetas no Brasil era grande, não há dados oficiais 

sobre o  número  de  pessoas  alfabetizadas  no  Brasil  no início do  século  XIX53,  mas 

podemos  perceber  que na  segunda  metade  do  século  havia  um  alto  grau  de 

analfabetismo entre os brasileiros, 84,2% eram analfabetos (em 1872)54. 

49 VILLALTA, Reformismo Ilustrado... op. cit. 1999.p. 369.
50 SILVA, Maria Beatriz. A cultura... op.cit. 1999  p.153.
51 Idem, ibdem,. pp.150 a 152
52 VILLALTA, Luiz Carlos. “O que se fala e o que se lê: Língua, instrução e leituras”, In: SOUZA, Laura 
de Mello e. História da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São 
Paulo: Scwarcz, 1997. pp. 352 a 355.
53 NEVES,  Lúcia  Maria  Bastos  Pereira  das.  Corcundas  e  constitucionais:  A  cultura  política  na 
independência ( 1820-1822). Rio de Janeiro, Revan, FAPERJ, 2003. p.90.
54 FERREIRA, Tania Maria Tavares Bessone da Cruz. “As bibliotecas cariocas: o Estado e a constituição 
do público leitor”. In: PRADO, Maria Emília.  O Estado como vocação: idéias e práticas políticas no  
Brasil oitocentista. Rio de Janeiro, ACCESS, 1999. p.60.
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               No entanto, a alfabetização não é suficiente para conhecermos leitores. A 

clivagem  entre  alfabetizados  e  analfabetos  não  esgota  as  diferenças  em relação  ao 

escrito. Aqueles que são capazes de ler textos não o fazem da mesma maneira, e há uma 

grande diferença entre os letrados talentosos e os leitores menos hábeis55.

               Também não podemos indiscriminar pessoas tidas como alfabetizadas, pois 

dentre elas haviam tantos aqueles que possuíam apenas uma educação elementar quanto 

os que tinham  uma formação universitária. 

               Segundo José Murilo de Carvalho, quase toda a elite política brasileira possuía 

estudos superiores, o que não era comum entre as demais pessoas. A educação superior 

foi  um dos  fatores  que contribuiu para  que  houvesse  uma unificação ideológica  da 

política  imperial,  outros  fatores  que  contribuíram  para  esta  unificação  através  da 

educação se devem ao fato desta se concentrar na formação jurídica e também porque a 

maioria  se  formava,  até  a  independência,  na  universidade  de  Coimbra  e,  após  a 

independência, em quatro capitais provinciais. Mesmo dispondo de universidades no 

Brasil até 1850, a grande maioria dos membros da elite foi educada em Coimbra56. 

               A Coroa via esta ida de estudantes brasileiros para Coimbra como uma 

possibilidade de reforçar a  ligação com a metrópole,  desta  forma esta  iniciativa era 

estimulada57.  Mas após a  chegada da Corte,  em 1808,  foram criadas instituições de 

ensino como a Real Academia dos Guardas-Marinhas e uma Academia Real Militar, 

seguidas das escolas de medicina do Rio de Janeiro e de Salvador pela Academia de 

Belas-Artes. Dois cursos de direito foram criados em 1827, um em São Paulo e outro 

em Olinda. No ensino secundário a instituição mais importante foi o Colégio Pedro II 

criado em 1838, destinado aos filhos de famílias ricas que preparava para as escolas 

superiores  e  também formava bacharéis  em letras.  As pessoas  de  menores  recursos 

podiam completar a educação secundária nos seminários ou em escolas públicas. Depois 

podiam cursar  em seminários  maiores,  para  uma carreira  eclesiástica,  ou  na Escola 

Militar, caso objetivo fosse uma carreira no exército, além da Politécnica ou a escola de 

Minas para uma carreira técnica58.

               Mas estas iniciativas não levaram a um progresso científico expressivo e 

também não alteraram na prática, nem a tendência de desprestigiar a educação escolar, 
55 CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV 
e XVIII. Brasilia : Editora Universidade de Brasilia, 2ª ed., 1998. p. 13. 
56 CARVALHO, José Murilo de.  A Construção da ordem- a elite política imperial.  Rio de Janeiro : 
Campus, 1980. p. 55.
57 Idem, ibdem, p. 60.
58 CARVALHO, op. cit., 1980. p. 64-65.

20



nem a dependência, em termos de ensino superior, da Universidade de Coimbra. As 

reformas enfrentaram problemas, o ensino, do nível primário e secundário, passou a ser 

ministrado  sob  a  forma  de  aulas  avulsas,  o  que  veio  a  fragmentar  o  processo 

pedagógico. Faltaram professores, manuais e livros sugeridos pelos novos métodos. Os 

recursos orçamentários não foram suficientes para custear a educação pública59.    

               Mas pode-se perceber que, mesmo a educação pública sendo ainda inscipiente, 

havia  um esforço para que as aulas públicas  nas  Vilas  e  arraiais  se  multiplicassem 

expandindo a educação elementar. Segundo a perspectiva liberal, a instrução pública 

deveria atingir todas as classes e representava a capacidade de reação às ameaças do 

absolutismo e da anarquia60.

               Acreditavam que para que houvesse uma sociedade “civilizada” era necessário 

investir na educação, mas este não era um objetivo a ser alcançado por toda a sociedade, 

privilegiava-se a  educação de  homens livres  e  brancos,  pessoas  de  poucos recursos 

bastava valorizar o trabalho e ter uma moral cívica61 

               Em São João, a educação feminina era precária, até 1828 não havia sido criada 

nenhuma escola pública para meninas. Mas no ato de vereança, de 06 de fevereiro de 

1828, registrou-se um pedido para que fosse instalada na vila uma escola pública para 

meninas.  Já  em junho  do  mesmo  ano  vemos  D.  Margarida  de  Cortona  de  Aguiar 

Andrade, tomar a iniciativa de  inalgurar um colégio  criado para a educação feminina, 

que iria funcionar em sua casa, onde se aprenderia a ler escrever e contar, além do 

ensino de prendas femininas,  idioma francês, e princípios de música. A abertura do 

curso se deu em novembro de 1828. Segundo o periódico O Mentor das Brasileiras do 

dia 23 de dezembro de 1829, houve um exame público aplicado às meninas da Vila, 

onde 34 compareceram ao exame. Assim pode-se afirmar que havia pelo menos uma 

instituição de ensino para meninas funcionando entre os anos de 1828 e 1829 em São 

João62.

               Mas a educação formal não era o único meio de se obter instrução, haviam 

também pessoas que se tornavam autodidatas, como os operários, que viam na leitura 

algo que poderia levar ao seu progresso pessoal, suas leituras iniciais geralmente eram 

59 VILLALTA, op. cit., 1997. p. 349.
60 SILVA,Wlamir. “Liberais e Povo”: a construção da hegemonia liberal-moderada na província de  
Minas Gerais (1830-1834). Rio de Janeiro, UFRJ/IFCS, Tese de doutoramento, 2002. 170-171.
61 CAMPOS, Maria Augusta Amaral. A Marcha da Civilização – as Vilas Oitocentistas de São João del  
Rei e São José do Rio das Mortes – 1810/1844. Dissertação de mestrado. FAFIC/UFMG, 1998. p. 77.
62 SILVA, Gisele Elaine da.  Leituras “corretas” para mulheres ideais”: Educação Moral do “Bello  
sexo” para  Instrução da Família e Formação da Pátria. Mimeo.
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ecléticas  e  indiscriminadas,  mas  posteriormente  os  autodidatas  tendiam a  selecionar 

mais suas leituras63. 

               É difícil precisar o número de pessoas que tinham capacidade de ler pois nem 

sempre a alfabetização foi tal como a conhecemos atualmente, o aprendizado da leitura 

já esteve dissociado ao aprendizado da escrita. A leitura era incentivada, mas muitos 

acreditavam que a escrita era perigosa pois poderia tornar os leitores independentes, 

assim muitos sabiam ler  mas não conseguiam escrever64. Desta forma é difícil avaliar o 

nível de instrução dos leitores. 

               O analfabetismo contribuiu para proliferação da leitura oral, que representava 

uma alternativa para os analfabetos ou para os que não dominavam outros idiomas65. A 

leitura individual e silenciosa é uma forma contemporânea de se ler um texto, mas há 

diferentes maneiras de ler que desapareceram em nosso mundo contemporânio, este é o 

caso da leitura em voz alta, geralmente praticada para comunicar o texto aos que não ler 

ou para consolidar as formas de sociabilidade imbicadas igualmente em símbolos de 

privacidade66. 

               Mesmo reconhecendo a importância da leitura, algumas pessoas não possuiam 

livros. Como é o caso de alguns subescritores da livraria de Baptista Caetano como 

Felipe  Gomes  Pereira,  Lázaro  da  Silva  Chaves,  João  José  de  Souza  Campos,  João 

Martins de Carvalho e Martiniano Sevéro de Barros. Mas o fato de não possuir uma 

livraria  não indica  que não tinham contato com a escrita,  como é o caso do Padre 

Manuel da Paixão e Paiva, que era professor público de Gramática Latina. Contudo 

haviam também subescritores que podiam contar com um acervo particular  como o 

padre José Florêncio de Freitas Lima, que tinha doze títulos, quase a totalidade de sua 

biblioteca era constituida de obras sacras como Breviários, livros sobre Semana Santa, 

cerimônias e sacramentos católicos, “Theatro Eclesiástico”, um de “Larragas, theologia 

moral”, e ainda cinco volumes de Virgillii Maronis”. Também foram encontrados livros 

nos inventários do negociante João José de Souza Campos e do músico José Marcos de 

Castilho, que foi mestre de música para as funções da Câmara munincipal, deixou uma 

coleção de músicas67. 

63 LYON , Martyn. “Os novos leitores no século XIX: Mulheres, crianças, operários”. In:  História da 
leitura no mundo Ocidental II. São Paulo: Ática, 1999. p. 191, 193.
64 Idem, ibdem.p 167.
65 VILLALTA, op. cit.1997. p. 374. 
66 CHARTIER, op.cit. 1998. p. 16-17.
67 MORAIS, op. cit. 2000 pp 113 a 131
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               Mesmo, durante a primeira metade do XIX, a imprensa tendo passado por 

mudanças,  com  a  sua  industrialização  e  as  inovações  tecnológicas,  da  tipografia 

mecânica a vapor e a máquina de papel contínuo, a circulação de livros era escassa, não 

havendo alterarações significativas nas tiragens de livros e periódicos68.  Ao invés disto, 

houve um decréssimo na posse de livros  em relação aos séculos anteriores. A partir de 

1808, ano em que a Corte chega ao Brasil, houve um acréscimo de pessoas portadoras 

de diplomas universitários, mas o aumento de indivíduos com formação universitária 

não implicou em um aumento na quantidade de bibliotecas69. Além do mais a reputação 

dos  livros,  segundo  os  consumidores  em  geral,  reforçava-se  pela  desigualdade  da 

distribuição de sua posse, pelo seu difícil acesso aos mais humildes70. 

               Segundo uma pesquisa feita por Villalta entre os inventariados no Rio de 

Janeiro  durante  o  primeiro  quartel  do  Oitocentos  (1801  e  1822),  haviam  5,88% 

proprietários de livros. Este número é inferior  ao registrado  nos últimos 25 anos do 

século precedente (19, 04% dos inventariados possuíam livros). Isto  reafirma que a 

associação entre a difusão da propriedade do livro e o aumento dos indivíduos com 

formação universitária, a partir da instalação da Corte não procede71.

               Estes números referentes ao Rio se aproximam daqueles que encontramos em 

São João del Rei. Descobrimos através de nossa pesquisa que dos 288 inventários que 

pesquisamos 17 possuiam bibliotecas,  5,90% do total dos inventários.

               Para nos informarmos mais sobre estas bibliotecas resolvemos classificar seu 

acervo, identificar seus proprietários e o interesse literário dos mesmos, além de tentar 

descobrir  quais  eram  os  usos  dados  aos  livros  por  seus  possuidores.  São  estes  os 

assuntos apresentados no terceiro capítulo.

68 BELO, op. cit, 2002, p. 30.
69 VILLALTA, Os leitores... op. cit. 1999. p. 190
70 VILLALTA, op. cit. 1997. p 370.
71 VILLALTA, O Reformismo ...op. cit.1999. p. 354- 355.
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CAPÍTULO III

COMPOSIÇÃO DAS BIBLIOTECAS PARTICULARES: 

POSSUIDORES DE LIVROS, ACERVOS DISPONÍVEIS E 

POSSÍVEIS USOS DOS LIVROS.
          

               De acordo com a pesquisa que fizemos, as coleções particulares de livros 

variavam quantitativamente e segundo o interesse literário de cada proprietário, dentre 

estes  haviam  clérigos,  cirurgiões,  comerciantes,  militares,  advogados,  músicos  e 

produtores rurais. Das categorias que mais possuiam bibliotecas particulares, os padres 

eram os mais numerosos. Os acervos em sua maioria eram compostos de obras que 

atendiam a necessidade de seus possuidores se informarem através do livro a respeito de 

suas profissões.

               Acreditamos que a quantificação de bibliotecas privadas, do acervo nelas 

disponível  e a  classificação deste  acervo permitem avaliar  a incidência da posse de 

livros, a distribuição desta entre os indivíduos e os diversos agrupamentos sociais. Além 

de possibilitar estabelecer as relações existentes entre sua distribuição de acervos pelos 

indivíduos e grupos, e sua variação numérica pelas áreas de conhecimento72.

               Desta forma nos propomos a identificar os acervos disponíveis em bibliotecas 

particulares. Para que  esta pesquisa fosse feita tivemos acesso a todos os inventários 

disponíveis  referentes a  década  de 30 do século XIX,  no total  de 288 documentos. 

Através  das  informações  prestadas  pelos  avaliadores  dos  bens  dos  inventariados 

podemos nos informar a respeito daqueles que possuiam bibliotecas particulares e das 

preferências literárias de cada um destes inventariados. Os dados por nós colhidos com 

72 VILLALTA,  Luiz  Carlos.  Reformismo Ilustrado,  Censura  e  Rastros  de  leitura:  usos  do  livro  na 
América Portuguesa. São Paulo : FAFICH/USP, 1999. p. 16.



informações sobre o nome de cada possuidor de livros, sua profissão e os livros que 

dispunham se encontram no anexo 1.

               Alguns inventários, no entanto estavam em péssimo estado de conservação, 

impossibilitanto a  obtenção de  alguns  dados.  Também econtramos documentos com 

referências não especificadas, como “uns livros truncados”, “livros de diverentes obras” 

e “uns livros já usados”. Outro obstáculo a nossa investigação foram os inventários que 

não continham informações precisas sobre o acervo disponível, como no inventário de 

Francisco Lobo da Silva onde foram encontrados 8 registros de obras que possuiam o 

sobrenome “Barbosa”. Devido a imprecisão de informações quanto ao título da obra e 

seu  autor,  podem  se  referir  tanto  a  Manuel  Barbosa,  quanto  Agostinho  Barbosa, 

reputado canonista português, ou até mesmo a Pedro Barbosa Homem, jurista português 

defensor de concepções corporativas de poder73,desta forma optamos por não classificar 

estas obras. 

               Em virtude destes obstáculos a identificação, classificação e quantificação dos 

dados referentes as coleções particulares não foram  precisas, mesmo assim as fontes 

pesquisadas deixam informações importantes sobre os acervos diponíveis. 

               É, no entanto, necessário lembrar do cuidado que se deve ter ao se proceder a 

classificação  de  livros  afim  de  se  evitar  anacronismos.  Devemos  esclarecer  que  a 

classificação  dada  por  nós  aos  livros  não  pode  ser  considerada  necessariamente  a 

mesma  dada  pelos  sanjoanenses  oitocentistas,  não  nos  propomos  a  encontrar  uma 

classificação das obras próxima da taxinomia da época74. A lista para classificação dos 

gêneros  literários  dos  acervos  das  bibliotecas  particulares  por  nós  pesquisadas 

encontram-se no anexo 2.

Demostrativo de obras encontradas em bibliotecas particulares.

Gênero ........................................................ Nº de Títulos

Medicina ........................................................... 13

Religioso ..........................................................  46

Jurídicos ...........................................................  19

Ortografia ........................................................   04

Matemática .......................................................  01

73 Idem, ididem, p. 380.
74 Mais detalhes a este respeito Cf.: SILVA, Maria Beatris Nizza da. A cultura luso-brasileira: a reforma 
da universidade à independência do Brasil. Lisboa: Editoria Estampa, 1999. p. 153.
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Dicionário.............................................................02

Bellas letras ......................................................  01

Peças musicais .................................................  56

               Resolvemos contabilizar entre os acervos das bibliotecas particulares as peças 

musicais. Não foram incluidas no entanto as peças encontradas no inventário de Ana 

Pimenta  das  Mercês  75por  se  tratar  de  obras  herdadas  de  Lourenço José  Fernandes 

Brasiel, e que portanto já haviam sido contabilizadas. Além destas peças observamos 

uma maior  participação  dos  gêneros  ligados  a  religião  e  a  área  jurídica,  mas  estes 

resultados são muito amplos para serem satisfatórios. 

               Tendo em vista que o interesse de leitura variava entre os possuidores das 

bibliotecas  particulares  resolvemos  apresentá-los  descrevendo  suas  profissões  e  a 

composição  de  seu  acervo.  Mas  é  necessário  antes  se  ter  em  consideração  que  a 

correspondência entre níveis sociais e culturais não são simples. 

               As diferenciações culturais não são ordenadas conforme apenas  um recorte 

social,  que  supostamente  comandaria  a  desigual  presença  de  objetos  culturais,  e  as 

diferenças de conduta em relação a eles. Há também outros princípios de diferenciação 

que poderiam dar razão a outras distâncias culturais como o sexo, diferença de geração, 

tradições  educativas  e  adesões  religiosas76.  Desta  forma  o  que  pretendemos  é  nos 

informar a respeito das leituras disponíveis e do interesse literário de seus possuidores. 

Não acreditamos que o livro seja indicador sociocultural e nem pretendemos privilegiar 

uma classificação socio-profissional.

               Mesmo assim acreditamos que é importante se fazer um arrolamento das obras 

em circulação para dar conta da diversidade de leituras disponíveis, sendo necessário 

então se informar sobre as biblotecas possuidas por particulares, além de identificar em 

seu acervo os títulos e autores das obras, classificá-las e quantificá-las77. 

               Para facilitar a observação da divisão dos inventariados, cujo inventarios 

identificamos com posse de bibliotecas particulares, através de seus ofícios, expomos na 

tabela que segue adiante os ofícios daqueles que posuiam livros, que foram divididos 

em 7 categorias. 

75 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN: Inv. de Ana Pimenta das 
Mercês /1835/ cx. 380.
76 CHARTIER, Roger. A  Ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos  
XIV e XVIII. Brasilia, Editora da UNB, 1998. p. 15.
77 VILLALTA,  Reformismo Ilustrado... op. cit. 1999. p. 15.
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Tabela I: Composição profissional dos possuidores de bibliotecas particulares em São 

João del Rei (1831-1840)

Categoria/ Ofício Nº de inventariados com livros
Clérigos               6
Médicos               1
Militares               1
Comerciantes               2
Músicos               2
Produção agr./pec.               1
Sem ofício definido               3
Advogados               1

           Fonte: ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL/IPHAN.

               Não sabemos ao certo quais foram os usos dados aos livros por seus leitores, 

mas vários livros foram e são lidos  com funções práticas, estes livros representavam 

uma parte significativa no acervo das bibliotecas como manuais para a contabilidade 

dos mercadores, formulários para ensinar a escrever cartas, livros de receita de cozinha, 

manuais de medicina ou de mecânica, pautas de música, etc.. A leitura destes livros não 

é  linear,  e  sim  feita  de  consultas  sistematicamente  interrompidas  e  refeitas78.  As 

consultas a livros em uma bilioteca privada também pode não ser linear, pois uma vez 

que  o  acervo  se  encontra  sempre  a  disponibilidade  do  leitor  o  mesmo  tem  a 

possibilidade de fazer consultas na hora para ele mais conveniente. 

               As bibliotecas particulares que eram embarcadas para o Brasil no período 

colonial,  pertenciam geralmente  àqueles  que  iriam ocupar  algum cargo  na  colônia, 

como  magistrados,  médicos  e  cirurgiões,  padres  e  funcionários79.  O  acervo  das 

biblotecas particulares neste período era composto sobretudo por títulos referentes ao 

exercício profissional dos inventariados, assim o livro era utilizado como fonte de saber 

que iria auxilia-los em suas profissões 80. 

               Contudo é necessário antes esclarecer quando um livro pode ser considerado 

como uma obra relacionada ao exercício das profissões de seus possuidores, para isto 

Villalta adotou a seguinte classificação:

78 BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo Horizonte : Autêntica, 2002. p. 96.
79 SILVA, Maria Beatris Nizza da. A cultura ... op. cit.1999. p. 129.
80 VILLALTA, Luiz Carlos.  “ Os leitores e os usos dos livros na américa portuguesa”, In:  ABREU, 
Márcia (org.). Leitura, História e História da leitura. Campinas : Mercado de Letras/ALB; São Paulo, 
FAPESP, 1999. p. 194.
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            “Classificaram-se como profissionais os livros de religião  

(teologia, cânones, dicionários eclesiásticos, história sagrada e história  

eclesiástica, liturgia e devoção) para os padres; os livros de medicina,  

farmácia e química para boticários, médicos e cirurgiões; as obras de  

leis e cânones para advogados; os textos de medicina, farmácia, artes  

militares e história militar para militares; e, por fim, os livros religiosos  

e didáticos para padres-professores”.81

               Não sabemos porque os livros que encontramos nas bibliotecas particulares 

eram adquiridos  e  nem como eram lidos,  mas se  levarmos em conta  estes critérios 

usados por Villalta para classificá-los, acreditamos que os acervos por nós encontrados 

sejam referentes, em sua maioria, ao exercício profissional de seus possuidores. Esta 

hipótese  foi  por  nós  levantada  levando-se  em  conta  os  dados  que  obtivemos  nos 

inventários  por  nós  pesquisados,  os  quais  passamos  agora  a  expor.  Não  obtvemos 

informações  referentes  a  formação  educacional  nem  ao  nível  de  instrução  dos 

inventariantes  que  possuiam  acervos  particulares,  mas  sugerimos  suas  possíveis 

formações.

               São João del Rei era cabeça da Comarca do Rio das Mortes, nesta as tropas  

existentes eram a cavalaria, a infantaria regular e a de ordenanças. Dentre os oficiais 

com alta patente estavam o capitão-mor e o sargento-mor, já os demais membros da 

tropa  foram descritos  pelo  viajante  Wlash  como modestos,  sem afetação,  com boa 

índole e maneiras simples82.       

               Encontramos apenas um militar que possuia biblioteca particular, trata-se do 

capitão Tomás de Aquino Pereira, cuja biblioteca era composta por onze títulos. Seu 

acervo era formado, em sua maioria, por livros de medicina, incluindo dentre estes um 

“Prontuário farmacéutico”, “Instruções sobre o parto” e um livro de “Febriologia”. Seu 

inventário também chama a atenção por haver o maior número de escravos (31 cativos) 

dentre os inventariados pesquisados, além de possuir vinte e cinco cabeças de gado, sete 

porcos e  algumas propriedades  de terra,  o  que leva  a  crer  que ele  também era  um 

produtor rural83.

81 VILLALTA, Reformismo Ilustrado... op. cit. 1999.p. 367.
82 WLASH, Robert. Notícias do Brasil – 1828/1829. Belo Horizonte: Itatiaia, 1985. p.81.
83 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/ IPHAN: Inv. de Tomás de Aquino 
Pereira / 1834/ cx. 34.
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               Geralmente aqueles que queriam seguir carreira militar frequentavam Escola 

Militar que fornecia uma educação ténica, com a presença do positivismo a partir dos 

anos de 1850, aos seus alunos, que quase sempre eram membros de famílias militares 

ou famílias remediadas. Esta escola era uma opção para pessoas de poucos recursos, 

uma vez que não cobrava anuidade de seus alunos84. 

               Mas nem sempre a patente militar era concedida àqueles que tinham feito 

algum curso, como no caso de alguns comerciantes sanjoanenses que, ao conseguir se 

destacar,  procuravam consolidar sua posição social,  recorrendo a títulos ou patentes 

militares sem terem feito qualquer preparação militar85. 

               O comércio sanjoanense havia se detacado no século XIX, os ramos 

predomínantes  deste  comércio  eram  os  negócios  de  molhados  (  gêneros  líquidos, 

comestíveis e o que não se veste ) e efeitos da terra (mercadorias produzidas na região ), 

em  seguida  vinha  o  comércio  de  fazendas  e   fazendas  secas  (  tecidos,  artigos  de 

vestuário, livros etc. )86. Dentre os comerciantes de fazendas secas encontramos João 

José de Souza Campos, mencionado no capítulo anterior, cujo inventário apresentava 

livros mas, como vimos, estes livros eram apenas comercializados. 

               Outro comerciante que chamou-nos a atenção foi José Gomes Carneiro, uma 

vez que este era considerado demente e ainda assim possuia uma modesta biblioteca 

composta de duas “oras marianas” e “três livros velhos”. Mas ao lermos seu inventário 

percebemos que esta  patologia não era nata.  Esta situação é  esclarecida quando seu 

irmão  Antônio  Gomes  Carneiro  faz  um  pedido  ao  Juíz  de  Órfãos  para  que  este 

nomeasse um curador para administrar  os bens de seu irmão, antes negociante,  que 

havia com o tempo adquirido perturbações mentais87. 

               Percebemos nos comerciantes sanjoanenses uma preocupação com a instrução, 

em especial por parte do comerciante Baptista Caetano de Almeida que foi responsável 

pela criação do Jornal “O Astro de Minas” e pela biblioteca que leva seu nome, ambos 

em 1827. Também foi muito representativo o número de comerciantes interessados na 

subescrição da biblioteca de Baptista Caetano, sendo que de 62  subescritores, 24 se 

84 CARVALHO, José Murilo de Carvalho.  A construção da Ordem- a elite política imperial.  Rio de 
Janeiro : Campus, 1980. p. 65.
85 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro.  A Princesa do Oeste e  o Mito da Decadência de Minas 
Gerais: São João del Rei (1831-1888). São Paulo : Annablume, 2002. p. 64.
86 Idem, ibdem, p. 61-62.
87 ARQUIVO  DO  MUSEU  REGIONAL  DE  SÃO  JOÃO  DEL  REI/IPHAN:  Inv.de  José  Gomes 
Carneiro/ 1838/ cx. 378.
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encontravam no  ramo do  comércio,  também dentre  os  subescritores  destacavam os 

clérigos responsáveis por 19,35% das subescrições88.

               Os clérigos também se sobressairam por serem os que mais possuiam  acervos 

particulares.  Segundo  estudos feitos  por  Villalta  sobre  as  biliotecas  particulares  de 

Mariana (1714-1822) os clérigos formavam a categoria,  em termos numéricos,  mais 

expressiva dentre os propritários de livros, de um total de 37 clérigos inventariados, 22 

possuiam livros, o que corresponde a 59,45% do número de padres, 29,94% do conjunto 

inventariado  com  livros89.  Já  em  São  João,  dos  nove  clérigos  inventariados  seis 

possuiam bibliotecas, e também formavam a categoria que mais possuia livros; 37,5% 

dos inventariados com livros.

               Seu interesse literário era predominantemente religioso, sendo que todos 

tinham em seu acervo obras religiosas, entre elas haviam sermões, catecismos, livros de 

teologia moral, etc. Os livros mais comumente encontrados entre os clérigos eram os 

breviários,  presente  no  acervo  de  todos  os  eclesiásticos  pesquisados.  Os  breviários 

também  foram  um  dos  mais  encontrados  por  Villalta  nas  bibliotecas  privadas  de 

Mariana, o equivalente a 5% do total de livros90. 

               Mas alguns também dispunham de outras poucas obras relacionadas a temas 

diversos,  como  no  caso  do  reverendo  João  da  Costa  Guimarães  que  possuia 

“Comentários de Eurípedes e seu dicionário”91, e o padre José da Silva Pacheco que 

possuia um livro de ortografia e um de prosódia,  dentre os vinte três títulos de sua 

biblioteca 92. 

               O eclesiástico que possuia um maior acervo era o padre Antônio Xavier de 

Sales e Matos,  com um total  de 51 títulos,  mas não sabemos a  que estes títulos se 

referiam pois apenas é citado a existência de 4 breviários e “50 livros de diferentes 

obras”93. 

               Alguns clérigos associavam o exercício sacerdotal à atividade agropecuária, 

como  o  padre  Manuel  Pereira  da  Cunha,  que  possuia  25  cabeças  de  gado,  cinco 
88 MORAIS,  Christianni  Cardoso.  ‘Para  o  Aumento  da  Instrução  da  Mocidade  da  Nossa  Pátria’:  
leitores, leituras, livros e bibliotecas na Vila de São João del Rei (1824- 1831).  Monografia de Pós-
graduação latu sensu. FUNREI, 2000. pp. 112 e 113.
89 VILLALTA,Os leitores... op. cit.1999, p. 192.
90 VILLALTA, Reformismo Ilustrado. 1999. p. 369.
91 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN : Inv. do padre João da Costa 
Guimarães/1836/cx. 480.
92 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN : Inv. do padre José da Silva 
Pacheco/1832/cx. 484.
93 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN : Inv. do padre Antônio 
Xavier de Sales e Matos/1832/cx. 153.
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propriedades de terra e seis escravos. Sua biblioteca era composta por um acervo de 

doze títulos, dentre eles dicionários, livros de moral e breviários94. 

               Muitos conciliavam atividades agropastoris com outras profissões, sendo 

assim difícil identificar aqueles que podemos classificar como produtores rurais, desta 

forma estabelecemos como critérios para definir como produtores rurais aqueles com 

posses de terra, criação e/ou cultura de algum produto. 

               Aqueles que se dedicavam a atividades associadas à propriedade da terra 

tinham bibliotecas cujos acervos geralmente eram compostos de obras devocionais e 

litúrgicas. Haviam também, em menor número, manuais didáticos e obras de literatura, 

história e medicina95. 

               Encontramos apenas um produtor agropecuário, trata-se de Manuel Gonçalves 

da Costa que possuia vinte e quatro cabeças de gado, nove porcos e dezesseis escravos, 

porém ele possuia  três volumes de um livro de medicina96. 

               Segundo  pesquisas  realizadas  por  Ferreira  dentre  as  categorias 

socioprofissionais mais representativas ligadas ao consumo de livros estão os médicos e 

advogados. Estes profissionais se interessavam por livros de literatura, filosofia, política 

e  livros  técnicos,  sendo  os  textos  franceses  mais  encontrados  nos  acervos  de  suas 

bibliotecas97. 

               O único advogado que encontramos cujo inventário encontravam-se livros foi 

o do doutor Francisco Lobo da Silva, que também possuia o maior acervo dentre todos 

os inventariados com 57 títulos, contudo os avaliadores de seus bens não fizeram uma 

anotação detalhada dos livros que possuia,  dificultando a  classificação dos mesmos. 

Percebemos  que  muitos  deles  são  livros  jurídicos  como “Corpo  do  direito  civil”  e 

“Pegas  Resoluto  Forense”,  outros  acreditamos  ser  relacionado  a  área  jurídica   ao 

comparar seus títulos com a bibliografia que dispomos, como é o caso do livro descrito 

como “Guerreiro do privilégio familiar” que acreditamos ser o livro “De munere Judicis 

Orphanorum de Privilegiis Familiarum Sancte” de Diogo Camacho Guerreiro Amorim, 

94 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN:  Inv.  do  padre  Manuel 
Pereira da Cunha/ 1832/cx. 498.
95 VILLALTA, Luiz Carlos. “ O que se fala e o que se lê: língua, instrução e leitura”, In: SOUZA, Laura 
de Mello e.  História da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São 
Paulo: Scwarcz, 1997. p. 365.
96 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN: Inv. de Manuel Gonçalves 
da Costa/ 1835/cx:351.
97 FERREIRA, Tania Maria Tavares Bessone da Cruz. “Bibliotecas de médicos e advogados do Rio de 
Janeiro: Dever e Lazer em um só Lugar”, In: ABREU, Márcia (org.). Leitura, História e História da 
Leitura. Campinas: Mercado de Letras/ALB; São Paulo, FAPESP, 1999. pp. 317e 319.
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ou do livro apenas descrito como “Cardoso em praxe” que acreditamos se tratar do livro 

de Bento Cardoso Osório “Praxis de Patronatu Regio, et seculari”98. Mas boa parte de 

seu acervo não há como classificar, seja por apenas apresentar o nome do suposto autor 

como “Thomé Valasco”, ou por apresentar um título com uma descrição pouco precisa 

como “Comentário ad intrepetacione” 99. 

               No que se refere aos possuidores de livros que se dedicavam a medicina 

encontramos um inventário com biblioteca particular formada.  Era comum encontrar 

médicos com bibliotecas compostas por um acervo bem variado, pois estes profissionais 

acreditavam  que  havia  uma  necessidade  de  ampliar  os  interesses  de  leitura,  não 

restringindo suas consultas somente a livros que atendessem as necessidades práticas de 

suas profissões100. Não é este o caso do médico que encontramos, trata-se do cirurgião 

dentista Francisco Antônio da Silva, que possuia apenas livros medicina, contudo seus 

livros  não  eram referentes  a  área  declarada  em seu  inventário,  pois  seu  acervo  era 

constituido de um livro de medicina legal e três livros de “Compêndio de anatomia do 

corpo humano”101. 

               Não sabemos ao certo como era a formação educacional deste médico, mas 

algumas pessoas aprendiam a ler e escrever em suas casas, graças a mestre-escolas, que 

além das primeiras letras ensinavam também ofícios nas vilas e arraiais. Muitos letrados 

formaram-se nesse sistema de mestre e aprendiz, dentre estes boticários e cirurgiões, os 

quais depois de aprenderem na prática, prestavam um exame para serem autorizados a 

exercer  a  profissão102.  Não  temos  informações  sobre  a  formação  deste  médico 

sanjoanense, mas acreditamos ser possível que ele tivessem este tipo de formação no 

sistema de mestre-aprendiz.      

               Havia também bibliotecas cujos acervos exigiam uma habilidade específica de 

leitura: a música. Em São João del Rei existiram associações musicais que foram muito 

importantes para a vila. Estas associações estavam ligadas à religiosidade da população, 

nos festejos que aconteciam na vila a música era o ponto alto. Mas como na maioria das 

associações , nesta também estava vetada a participação das mulheres. Na vila de São 
98 Os títulos  e nomes de autores foram confrontados com as informações presentes em: Villalta, Luiz 
Carlos. Reformismo Ilustrado, Censura e Rastros de leitura: usos do livro na América Portuguesa. São 
Paulo : FAFICH/USP, 1999.
99 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN: Inv.de Francisco Lobo da 
Silva/1832/cx:363.
100 FERREIRA, Bibliotecas de médicos...op. cit. 1999, p. 320.
101 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN: Inv.de Francisco Antônio 
da Silva/1835/ cx:362.
102 VILLALTA, op. cit. 1997, pp. 358 e 359.
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João foi fundada, na segunda metade do séc XVIII, a “Orquestra Lira Sanjoanense”, 

considerada a mais antiga das Américas. Em 1840, Francisco José das Chagas criou 

outra  companhia,  que  se  transformaria  na  futura  “Orquestra  Ribeiro  Bastos”.  Estas 

associações  também  tiveram  um  importante  papel  social,  exercendo  funções 

filantrópicas, abrigando meninos pobres, com talento para música, que eram mantidos 

por elas. A direção destes grupos ficava a cargo da elite, a aquisição de instrumentos e a 

dedicação aos estudos musicais não era acessível a qualquer um103.

               Em nossa pesquisa encontramos um músico que dispunha de vários tipos de 

instrumentos musicais, como flauta, flautim, clarins, rabecão, cravo, clarineta e trompa, 

trata-se  de  Lourenço  José  Fernandes  Brasiel,  que  também  possuia  uma  biblioteca 

particular. Dentre os livros, possuia havia um “Responso de endoenças”, “Testamento 

de Christo”, “Missal festivo” e um “Formulário de orações”, todos referentes à religião. 

Mais a maioria de seu acervo era composto de peças musicais, que somavam quarenta e 

sete  peças,  como  “Te  Deum”,  salmos,  novenas,   matinas,  missas  e  sinfonias.  Seu 

inventário também nos informa sobre a capacidade deste músico de copiar peças, pois é 

declarado em seu inventário  que havia uma peça musical  de “Pedro Teixeira copiada 

pelo falecido”104. 

               O músico José Marcos de Castilho também foi considerado proprietário de 

uma biblioteca particular, embora não tenha livros em seu inventário possuia “1 coleção 

de  músicas  que  se  compõe  de  várias  responsórias  de  Semana  Santa,  Antífonas, 

Graduaes, Missas, Credos, Ofícios de defuntos, e Responsórias de Semana Santa, 2ª 

parte da Opereta de Chiquinha, e de Lavera Constância, e alguns papéis avulsos” 105.

               Mas, como dissemos antes as diferenciações de interesse literário relacionadas 

ao exercício sócio-profissional não são as únicas a serem feitas. Chartier sugere que as 

oposições  sociais,  como  as  entre  povo  e  elite,  dominantes  e  dominados,  sejam 

questionadas, para que outros princípios de diferenciação, que permitem uma melhor 

apreensão  das  diferenças  culturais,  possam  ser  levados  em  conta  106.  Dentre  estas 

diferenciações estão aquelas relativas ao sexo.

103 CAMPOS, op. cit. 1998, p. 172 - 173. 
104 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN:  Inv.de  Lourenço  José 
Fernandes Brasiel/ 1833/cx:128.
105 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN: Inv. de José Marcos de 
Castilho/ 1832/cx: C-07.
106SILVA, Helenice Rodrigues da. “A história como “a representação do passado”: a nova abordagem da 
historiografia  francesa.”  In:  CARDOSO,  Ciro  Flamarion  S.  &  MALERBA,  Jurandir  (orgs.) 
Representações: contribuição a um debate transdisciplinar. Campinas, Papirus, 2000. p. 87.
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               As mulheres tinham menos acesso a alfabetização que os homens107, mas 

houve mudanças no século XIX quanto ao papel da mulher na sociedade, aqueles que 

julgavam ser importante “civilizar” a sociedade acreditavam que deveriam ser definidos 

novos  papéis  às  mulheres  brancas  e  ricas,  que  assumiriam  o  comando  do  lar  e  a 

educação de seus filhos108.

               Desta forma, as leitoras ganhavam gradativamente, no século XIX, espaço 

junto aos leitores. Mas é difícil identificar precisamente as leitoras que dispunham de 

livros em suas casas, em alguns inventários que encontramos bibliotecas particulares os 

bens do esposo e espososa foram arrolado conjuntamente, como consta nos inventários 

de  Tomás  de  Aquino Pereira  e  sua  esposa  Bárbara  Maria  da  Conceição,  Francisco 

Antônio da Silva e Vicencia Maria de Jesus, Antônio Dias Pereira e sua esposa Ana 

Maria,  Manuel Gonçalves da Costa e Francisca Rufa de Araújo e Silva e Francisco 

Lobo da Silva e sua esposa Joaquina Rosa da Conceição.  109Não sabemos ao certo se 

estes livros estavam disponíveis para que estas mulheres pudessem fazer suas leituras, 

por isto não foram contabilizadas como possuidoras de livros. 

               Percebemos que um número muito reduzido de mulheres possuiam bibliotecas 

particulares. Encontramos somente dois inventários cujas inventariadas possuiam livros. 

Mas a aquisição destes livros nem sempre era por meio de compra como no caso do 

inventário de Ana Pimenta das Mercês, que herdou do músico Lourenço José Fernandes 

Brasiel, um catecismo e mais vinte e cinco peças musicais110.

               A outra mulher que encontramos não chegou a formar uma biblioteca 

particular pois  possuia somente um exemplar de livro religioso, trata-se de Francisca 

Maria de Jesus que possuia um livro intitulado “Gemido da Mãe de Deus”111 

               Mas isto não legitima afirmar que as mulheres estavam excluidas da cultura 

impressa, elas poderiam ter acesso a “outros” tipos de impresso, como por exemplo com 

o jornal O Mentor das Brasileiras, um dos jornais citados no primeiro capítulo. 

               As mulheres também dispunham de alguns espaços de sociabilidade, como a 

dada pela  “Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional”,  criada em 
107 CARVALHO, op. cit. 1980. p. 70.
108 CAMPOS, op. cit. 1998. p.38.
109 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN: Inv: Tomás de Aquino 
Pereira,  1834, cx  34  /Francisco  Antônio  da  Silva,1835,  cx  362/Antônio  Dias  Pereira,1834, cx  304/ 
Manuel Gonçalves da Costa,1835, cx 351/ Francisco Lobo da Silva,1832. cx 41.
110 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN: Inv. de Ana Pimenta das 
Mercês/1837/ cx 299.
111 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN: Inv. de Francisca Maria de 
Jesus/ 1835/ cx 380.
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São  João  em  1831,  que  adimitia  mulheres  como  sócias.  Estas  sociedades  eram 

associações  políticas  que  discutiam  os  problemas  do  seu  tempo,  defendendo  a 

independência  nacional,  sendo  que  quarenta  e  três  mulheres  se  registraram  nesta 

associação. Mesmo havendo a possibilidade  que isto tenha acontecido por uma questão 

social e não política, as mulheres passaram a contar com um espaço antes restrito aos 

homens112.

               Encontramos uma pessoa negra que dispunha de livros, era Antônio Dias 

Pereira, embora não tenhamos encontrado em seu inventário qualquer referência quanto 

a sua cor, era filho de uma crioula e casado com uma preta da Costa, possuia um livro 

de aritimética e dois de ortografia113.

               O índice de analfabetismo no Brasil era grande, e era em proporções maiores 

entre população escrava, cujo índice atingia 99,9% (em 1872)114. O ensino superior era 

excludente, mesmo assim algumas pessoas que não tinham posses conseguiam passar 

pela sua seleção, mas mesmo conseguindo ser bem sucedidos na educação os negros 

ainda  tinham  que  enfrentar  o  preconceito,  como  no  exemplo  que  José  Murilo  de 

Carvalho nos apresenta sobre alunos de cor que frequentavam a Escola de São Paulo, 

aos quais um dos professores se recusava a cumprimentar alegando que negro não podia 

ser doutor115. 

               As coleções particulares de livros na colônia foram poucas,  tendo a 

propriedade de livros se concentrado nas mãos de um reduzido número de pessoas e se 

limitado a uns poucos títulos. A composição das bibliotecas dependeu menos da riqueza 

de  seus  proprietários  que  das  carreiras  profissionais  que  exerciam,  havendo  nas 

bibliotecas  um  maior  número  de  livros  relacionados  às  profissões  de  seus 

proprietários116. 

               Dentre os proprietários de livros na colônia, destacavam-se os advogados, 

clérigos, médicos, boticários, navegadores, militares e mercadores de livros. Este perfil 

típico de proprietário de livros, conduz a hipótese de que os livros possuiam, aos olhos 

dos  leitores,  um  uso  de  natureza  profissional,  subsidiando-os  com  conhecimentos 

necessários para o exercício dos ofícios a que se dedicavam117.    

112 CAMPOS, op. cit. 1998. p.157- 158. 
113 ARQUIVO DO MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN:  Inv.  de  Antônio  Dias 
Pereira/ 1834/cx:304.
114 CARVALHO, op. cit. 1980, p.69.
115    Idem  , ibidem, p. 65.
116 VILLALTA, op. cit. 1997. p 383-384.
117 VILLALTA, Reformismo Ilustrado...1999. p. 364.
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               Também em São João del Rei médicos, comerciantes, militares, eclesiásticos 

e  advogados  foram  os  que  mais  possuiam  bibliotecas  particulares,  cujos  acervos 

acreditamos terem sido compostos para atender as necessidades profissionais de seus 

possuidores.
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CONCLUSÃO

               São João del Rei possuia, durante a primeira metade do século XIX, uma 

economia baseada no comércio de abastecimento, o grupo político ligado a este setor 

acrediva  que  seriam  eles  os  responsáveis  pelo  desenvolvimento  de  uma  sociedade 

“civilizada”, sendo necessário para isto instruir o “povo”,  em um período em que a 

educação pública não era ainda representativa. Para tal criaram uma livraria pública e 

alguns periódicos, estes empreendimentos culturais foram importantes para vila, mesmo 

que não saibamos o quanto e como eles eram utilizados, uma vez que abriram uma 

possibilidade de mais pessoas terem acesso a vários impressos. Estes eram alguns dos 

canais pelos quais os são-joanenses poderiam ter acesso a textos.

               Também haviam aqueles que possuiam bibliotecas particulares, embora não 

possamos afirmar algo sobre seus hábitos de leitura, ao pesquisarmos estas bibliotecas 

podemos  reconstituir,  ao  menos  em  parte,  as  relações  estabelecidas  entre  os 

proprietários e a cultura escrita. Verificamos que a maioria das pessoas que dispunham 

de bibliotecas particulares eram do sexo masculino, e que os livros que as mulheres 

dispunham eram quantitativamente inferiores aos dos homens.

               Dos livros que encontramos a maioria pertencia a médicos, advogados, 

clérigos, músicos, comerciantes e produtores rurais. Pesquisando preferências literárias 

de  seus  possuidores observamos que  os corpus destas bibliotecas,  quantitativamente 

variado, nos conduz a acreditar  que os livros atendiam ao interesse profissional de seus 

possuidores. 

               Mesmo concordando com a possibilidade de que alguns proprietários 

poderiam se  valer  de  seus  livros  como  meio  de  ostentação  ou  para  se  intreterem, 

acreditamos que os livros atendiam as necessidades de seus proprietários se informarem 

a respeito de suas profissões.
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ANEXO I

Lista dos possuidores de bibliotecas particulares em São João del Rei e 
a composição do seu acervo1 

Manuel Pereira da Cunha
Padre/ 1832/  cx.: 498   Total de títulos: 12 
Livros: 
-5 Dicionários pequenos - D
-Voz de Chisto em dois volumes - LR   
-Almeida Pastor tres volumes – LR 
-Novo Menistro hum volume – LR 
-Caminho dos terceiros - 
-Quatro volumes de breviários velhos - LR
-Hum volume intitulado Santos Novos - LR
-Carmelitano, hum volume - LR
-O Franciscano, hum volume - LR
-Hum tommo de moral, velho – LR
-Hum tommo de conduta – (conduta dos confessores)-LR
-Três tommos de Lagarra – LR (Promptuário de Theologia Moral de Francisco Lagarra)
Gado: 25 cabeças
Escravos: 6
Bens de raiz: 5 propriedades de terra 

João da Costa Guimarães
Revendo/ 1836/  cx.: 480   Total de títulos: impreciso
Livros:
-4 breviários - LR
-Comentários de Eurípedes e seu dicionário D
-Huns livros já usados e entre eles uns sermões  
gado: não há
escravos:1
bens de raiz: não há

1 Os nomes de autores e os títulos das obras que se seguem foram confrontados com as 
informações do livro de Villalta.Cf  : VILLALTA, Luiz Carlos. Reformismo Ilustrado, 
Censura  e  Rastros  de  leitura:  usos  do  livro  na  América  Portuguesa. São  Paulo  : 
FAFICH/USP, 1999.



Antônio Xavier de Sales e Matos
Padre/ 1832/  cx.: 153   Total de títulos: 51 (embora não especificados)
Livros:
-4 breviario- LR 
-50 livros de diferentes obras 
gado:3
escravos: 3
bens de raiz: morada de casas (sem maiores descrições)

José da Silva Pacheco
Padre/ 1832/   cx.: 484   Total de títulos:23
Livros:
-Theatro Eclesiastico - LR
-Huma Constituição Nova 
-Hum jogo de Breviários - LR
-Hum Ripanço usado - LR
-Huma Prosódia -BL
-Huma Ortografia - O 
-Hum Concílio Tridentino - LR
-Hum Buldrie - 
-Hum Pároco dos Indios ( Monte Negro)- LR
-Huns Massames ou Bessambes- 
-Hum Ligório - LR
-1 theologia moral intitulada ligório - LR
-Outro livro intitulado Campelo -
-1 livro intitulado La Raga de Moral - LR
-1 estudo curioso de theologia moral - LR
-1 Istrução Eclesiastica - LR
-1 jogo de moral, teologia - LR
-1 Gavanto2 tomos unidos - 
-1 theologia moral intitulada Ligório - LR
-2 tomos de Justino Fibranio  
-1 tomo direito fúnebre – LR
-1 perocamentos thiollógicos – LR
-1 tomo de Paixam moralizada 
-3 tomos de Tissot- LM
gado: não há
escravos: 4
bens de raiz: terras,fazenda, sítio e uma xácara no Tijuco(sem mais descrições)
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Joaquim José Pereira
Padre/   cx: 193   Total de títulos: impreciso
Livros:
-1 Missal -LR
-3 breviários -LR
-Obras espirituais em 3 tomos - LR
-3 tomos de teologia dogmática - LR
-Huns livros truncados 

gado: não há 
escravos: não há
bens de raiz:xácara no Senhor Bom Jesus do Bonfim, outra chácara com cafesal

José Florêncio de Freitas Lima
Padre   cx: 591 Total de títulos:12
Livros:
-4 Breviários - LR
-1 Ripanços de Semana Santa - LR
-1 Bíblia Sacra em latim - LR
-1 Theatro Eclesiástico - LR
-1 Direito fúnebre - LR
-2 tomos de theologia moral  (de Francisco Lagarra)- LR
-1 Campello de cerimonias - 
-2 tomos de Virgillii Maronis 
-1 Prática do sacramento - LR
-1 Sacerdote instruido - LR
-1 Elementos de filosofia moral - LR
-1 Orthografia de Madureira - O
-escravos: 1
gado:não há
bens de raiz: 3 moradas de casas e uma xácara em Matozinhos
P.S.: era subescritor da Biblioteca Baptista Caetano

Tomás de Aquino Pereira (e sua esposa Bárbara Maria da Conceição)
Capitão/ 1834/   cx.: 34   Total de Títulos: 11
P.S.: o documento encontra-se em péssimo estado de conservação impossibilitando a 
obtenção de alguns dados.
Livros:
-4 tomos medicina Buchan LM 
-3 tomos de cirurgia -LM
-1º e 3º tomos de Aviso ao Povo por Paiva -LM
-Hum livro de instruções sobre o parto por Roulin-LM
-Prontuário Pharmaceutico e Cirurgico por Santos Gomes-LM
-Cirurgia Anatomica por monsieur La Clere-LM
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-Tratado de conservação da sociedade
-Febriologia por Chaves 1 volume- LM
-(Livro não identificado)
-Medicina... por Bontempo- LM
-Medicinal por Francisco da Fonseca-LM
gado: 25 + 7 porcos
escravos: 31
bens de raiz: 1 fazenda, terras, metade da fazenda samambaia, terras.

Francisco Antonio da Silva (e sua esposa Vicencia Maria de Jesus)
Cirurgião dentista/ 1835/  cx.: 362   Total de Títulos:2
Livros:
-3 livros da obra intitulada Compêndio de Anatomia do corpo humano-LM
-Hum livro de Medicina Legal de Ferreira Borges- LM
escravos: não há
gado: não há
bens de raiz: não há

José Gomes Carneiro
Demente/negociante/ 1838/   cx.: 378 Total de Títulos: impreciso
Livros:
-Duas Oras Marianas - LR
-3 livros velhos
escravo:1 + 4 escravas fugidas
gado: não há
bens de raiz: huma chácara intitulada de Cima..., outra chácara intitulada de Baixo

Antônio Dias Pereira ( e sua esposa Ana Maria)
Profissão indefinida/ 1834/  cx.:304   Total de Títulos:3
Livros:
-Hum livro de Luz Universal de Arte Aritmética -MA
-Hum dito de Ortografia ou Arte de escrever -O
-Hum compêndio de Ortografia-O
escravos: 1
gado: não há
bens de raiz: uma morada de casas na rua São Miguel

Francisca Maria de Jesus
Profissão indefinida/ 1835/   cx.: 380   Total de Títulos: 1
Livros:
-Hum livro Gemido da Mãe de Deus-LR
escravos: 3
bens de raiz: parte do valor da fazenda do pepino

Manoel Gonçalves da Costa ( e sua esposa Francisca Rufa de Araújo e Silva)
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Agro-pecuarista/ 1835/   cx.: 351 Total de Títulos: 1
Livros:
-3 volumes de Tissot - LM
escravos: 16
gado: 24 + 9 porcos
bens de raiz: uma morada de casas, humas terras minerais, outra morada de casas.

Francisco Lobo da Silva ( e sua esposa Joaquina Rosa da Conceição)
Doutor/ 1832/ cx.: 41  Total de Títulos: 57
Livros:
-Pegas Resoluto Forenses, 7 tomos -LD  (Manuel Álvares Pegas- Tractabus de 
Ordinibus Militaribus; Resolutiones Forense.)
-Pegas Ordenação, 15 tomos faltando o 5º -LD 
-Silva ordenação, 4 tomos- LD ( Manuel Gonçalves da Silva-Ad Comentaria ad 
Ordinationes Regini Portugalliae.) 
-Guerreiro do privilégio familiar, 1 tomo LD (Diogo Camacho Guerreiro Amorim, com 
De munere Judicis Orphanorum opus in quinque Tractabus divisum quorum primus est 
de Inventário..., Opusculun de Privilegiis Familiarum Sancte ...)
-Cardoso em praxe, 1 tomo LD (Bento Cardoso Osório- Praxis de Patronatu Regio, et 
Seculari.)
-Moraes de leciones, 2 tomos 
-Cordeiro em Foro fequente, 1 tomo
-Pheb de ceciones, 2 tomos
-Observação de Reinozo, 1 tomo LD (Miguel Reynoso – embora o título seja outro)
-Leitons Deivi Luzitano, 1 tomo LD (Matheus Homem Leitão, autor da obra De Jure 
Luzitano in tres Tractatus.)
-Zachia de salario, 1 tomo
-Mendes a Castro, 1 tomo LD (Manuel Mendes de Castro- embora só apareça o nome 
do autor escrevia livros jurídicos)
-Antonio Mendes Aroca, 3 tomos
-Gabriel Pereira deiciones, 1 tomo LD (Gabriel Pereira de Castro- jurista português.)
-Decizão de Antonio de Macedo, 1 tomo LD (Antônio de Souza Macedo- jurista 
português)
-Comentário de Interpretaciones, 2 tomos
-Pereira de Castro de monu regio, 1 tomo LD (Gabriel Pereira de Castro – Tratactus de 
manu regia.)
-Vanguerve , 1 tomo LD (Antônio Vanguerve Cabral – jurista português.)
-Thomé Valasco 
-Prozas de Bloquiar, 1 tomo
-Anterigista Crítico, 1 tomo
-Remicois de Barbosa, 1 tomo
-Gama de ciciones, 1 tomo
-Alderete de contr, 1 tomo
-Leotar do Ozuros, 1 tomo
-Altimar de Nolitate, 2 tomos
-Alvaro Valasco, 1 tomo
-Carlovat de Judici, 1 tomo
-Guazino Opera, 1 tomo
-Sanches Matrimonio, 1 tomo LD (Sanches, canonista-jurista cujo prenome não foi 
identificado.)
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-Gama de ceciones Luzitano, 1 tomo LD (Antonii de Gama / Decisionu supremi senatus 
lusitae//centuriae nº82 )
-Guiurbá, 1 tomo
-Cabito de seciones, 1 tomo LD (Miguel Cabedo de Vasconcelos –Decisiones.)
-Reportório da biblioteca, 4 tomos
-Barbosa em Juris Pontifice, 3 tomos
-Barbosa de Jures Eclesiástico, 2 tomos
-Barbosa de Potestate Episcope, 1 tomo
-Barbosa ad codicem, 1 tomo
-Barbosa de Suma de Seciones, 1 tomo
-Barbosa de reportório, 1 tomo
-Barbosa Voto decizivo, 1 tomo
-Salgado Laborinto, 1 tomo
-Salgado de Suma, 1 tomo
-Gomes comentário, 1 tomo LD (- Silvestro Gomes de Morais- Tratactus de 
exectionibus & sentantiarum ad commentária ordinationes... Coimbra 1729)
-Oliva do Foro Eclesiástico, 1 tomo
-Sabeti Suma Tratado, 2 tomos
-Faragoso Regimen Cristiani, 2 tomos
-Concílio Opera Criminal, 1 tomo
-Melchior Phebo, 1 tomo LD (Melchior Phebo- jurista português) 
-Anima numérico, 1 tomo
-Comentário ad intepetacione, 1 tomo
-Guezine de Evito, 1 tomo
-Tratados Servitutibus, 1 tomo
-Tratactos sacramentos, 2 tomos- LD (Antonii Gamma-Tratactus de sacramentis 
praestandis ultimo supplicio damnatis ac de testaments...)
-Dooje Juris civis, 2 tomos
-Corpo direito civil, 1 tomo
-Ordenação do Reino com o seo Reportório, 4 tomos -LD (Ordenações e leis do reino 
de Portugal// Recompila das per mandado al Rei/ D. Philippe o primeiro. Coimbra) 
Bens de raís: Sobrado da Fazenda de Santo Antônio, terras de cultura, terras minerais do 
sítio do bananal, terras minerais nos morros da Lagoa verde, terras minerais no Ribeirão 
de Santo Antônio

João José de Souza Campos 
Comerciante/ 1836/  cx.: 41  Total de títulos: 2
Livros:
-Nove dúzias e oito livrinhos de Santa Bárbara -LR
-150 registros de diferentes Santos LR

Lourenço José Fernandes Brasiel
Músico/ 1833/   cx.: 128.
Livros:
-Hum livro Responso de endoenças-LR
-Testamento de Christo- LR
-Missal festivo -LR
-Formulário de orações- LR
-Hum Te Deum grande por Antônio Pinto -M
-Outro dito de Francisco Manuel -M
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-Hum salmo  pelo padre José Maurício -M
-Humas matinas do Espírito Santo por Francisco Manuel -M
-Outra dita de Sábado da alelúia por José Joaquim Emerico -M
-Huns mutetos da Senhora das Dores por Manuel Dias -M
-Outro dito dos passos todo instrumentado -M
-Outro dito a oito vozes -M
-Huma novena de nossa senhora por Antônio dos Santos -M
-Humas matinas da Conceição por Manuel Dias -M
-Hum salmo de Roma -M
-Humas matinas da noite de natal -M
-Outra dita de São Francisco -M
-Hum memento a dois coros por Manuel Dias -M
-Hum ofício de violetas por José Joaquim Emerico -M
-Humas Matinas de Nossa Senhora a dois coros por Manuel Dias -M
-Hum responçório para encomendação da ordem por Manuel Dias -M
-Ladainhas por vários autores -M
-Huma missa com grande orquestra por Antônio dos Santos -M
-Outra dita pelo mesmo -M
-Outra dita a dois coros por Manuel Dias -M
-Huma dita pelo padre José Maurício -M
-Huma dita de Baldé -M
-Outra dita grande pelo padre José Maurício -M
-Outra dita de Capela por Danzin -M
-Outra dita pequena de Marcos -M
-Outra dita de Pedro Teixeira copiada pelo falecido -M
-Hum Tantum Ergo por Francisco Manuel -M
-Hum credo de Maciote -M
-Huma missa pelo padre José Maurício arranjada -M
-Hum credo de Antônio dos Santos -M
-Outro dito de Pedro Teixeira -M
-Benção das cinzas a dois coros-M
-Onze graduaes de vários autores -M
-Hum Salmo do padre José Maurício -M
-Hum credo de Marcos -M
-Sete overturas de vários autores -M
-24 sinfonias de vários autores-M
-Huma ópera de Ceganinha -M
-Outra dita de Ceganinha -M
-Outra dita de amor Salloio -M
-Huma sinfonia de Gerovite-M
-Huma missa de Francisco Manuel -M
-Matinas de endoenças por Antônio dos Santos -M
-Stabat Mater -M
-4 papéis de seo autor Joaquim Bonifácio -M
-Humas matinas do mesmo autor -M
Bens de raíz: duas moradas de casas na rua São Francisco

Ana Pimenta das Mercês
Profissão indefinida/ 1837/  cx.: 299.
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Livros:
-Responso de endoenças - LR
-Catecismo- LR
-1 missal festivo pequeno-LR
-6 ladainhas por vários autores-M
-10 sinfonias de vários autores -M
-5 overturas de vários autores -M
-1 ofício de violetas por José Joaquim Emerico -M
-Humas matinas da noite de natal -M
-1 salmo do padre José Maurício -M
-Humas matinas de Sábado de aleluia por João Joaquim Emerico -M
-Huns motetos da senhora das dores por Manuel Dias -M
-Outro dito dos passos todo instrumentado -M
-Outros ditos a oito vozes -M
-Huma novena de Nossa Senhora por Antônio dos Santos -M
-1 salmo de Roma -M
-1 missa com grande orquestra por Antônio dos Santos -M
-Huma dita pelo padre José Maurício -M
-Outra dita grande pelo padre José Maurício -M
-Outra dita da Capela do Domingo -M
-Huma dita pelo padre José Maurício arranjada -M
-Hum credo por Pedro Pereira -M
-Benção das cinzas em dois coros -M
-Onze graduaes de vários autores -M
-Hum salmo do padre José Maurício -M
-Huma sinfonia de serenite -M
-Estabat Mortes -M
escravos: 1
bens de raíz: 2 moradas de casas na rua São Francisco

José Marcos de Castilho
Músico/ 1832/  cx.: C-07  
Livros;
-Uma coleção de músicas que se compõe de várias responsórias -M 
-Antífonas -M
-Graduaes -M
-Missas -M
-Credos -M
-Ofícios de defuntos -M 
-Responsórias de Semana Santa -M 
-2ª parte da Opereta de Chiquinha, e de Lavera Constancia-M
Bens de raiz : 1 morada de casas baixas d. fundos na R. gl. Sobe pelo lado direito do S. 
Francisco p/ o Morro da Forca
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ANEXO II

LISTA PARA CLASSIFICAÇÃO DOS GÊNEROS LITERÁRIOS

Gênero..................................................Identificação

Medicina........................................................    LM

Religião ........................................................     LR

Jurídico..........................................................      LD

Ortografia.......................................................       O

Matemática..................................................      MA

Dicionários..................................................         D

Bellas letras...............................................        BL

Peças musicais ..........................................          M
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