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Introdução 

 

 Em 1808 com a chegada da família real portuguesa ao Brasil é instalada a primeira 

tipografia brasileira, sob o nome de Impressão Régia, com o intuito de publicar os papéis 

oficiais do governo e “todas e quaisquer outras obras” (ABREU; BRAGANÇA, 2010, p. 42). 

A partir desse momento encerra-se um longo período de proibição à publicação de qualquer 

impresso na então colônia e tem início o que se pode chamar de história oficial da produção 

de impressos na América portuguesa. 

 Embora a história oficial da imprensa tenha começado apenas em 1808, antes da 

instalação da Impressão Régia já havia uma efetiva circulação de impressos na América 

portuguesa, como observa Marco Morel (2012, p. 25): 

 
O surgimento da imprensa periódica no Brasil não se deu em uma espécie de 

vazio cultural, mas em meio a uma densa trama de relações e formas de 

transmissão já existentes no qual a imprensa se inseria. Ou seja, o 

periodismo pretendia, também, marcar e ordenar uma cena pública que 

passava por transformações nas relações de poder que diziam respeito a 

amplos setores da hierarquia da sociedade, em suas dimensões políticas e 

sociais.  

 

 De acordo com o mesmo autor, a ênfase na tríade atraso, censura e oficialismo não é o 

suficiente para explicar os primeiros tempos da imprensa ou de sua ausência, pois no período 

anterior a 1808, foi possível inventariar mais de trezentas obras de autores nascidos na então 

colônia portuguesa, em que se inclui não apenas livros, mas outros tipos de impressos. 

Ademais, Morel também destaca que por muito tempo os historiadores se debateram sobre a 

existência ou não de prelos em Pernambuco durante a invasão holandesa bem como as 
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tentativas de instalação de tipografias por Antônio Isidoro da Fonseca no Rio de Janeiro, mas 

que foram abortadas pelas autoridades lusas; salienta também a pequena experiência de 

instalação de tipografias por jesuítas no começo do século XVIII ao sul da América 

Portuguesa. 

 No Maranhão, a instalação da primeira tipografia (denominada Nacional) ocorreu em 

1821 em um momento de grandes transformações econômicas e de perturbação política 

ocorrida a partir da Revolução do Porto (GALVES, 2010). Assim como no restante da 

América portuguesa, a instalação do primeiro prelo em território maranhense não significou 

que no período anterior não houvesse a circulação de impressos, conforme pode ser avaliado 

nos pedidos de envio de livros encaminhados por maranhenses aos órgãos de censura 

portuguesa, em um período anterior a esse ano, como será analisado adiante.  

 Com a instalação da primeira tipografia em terras maranhenses e a posterior circulação 

de 18 jornais entre o período de 1821 a 1834, a comercialização de impressos ganha maior 

visibilidade através dos anúncios de livros que nos apresentam informações várias – preços, 

pontos de venda, títulos etc. No entanto me utilizo da ideia de que os impressos anunciados 

nos permitem perceber apenas um aspecto da demanda de palavra escrita já existente na 

cidade e que se potencializou a partir da abertura dos portos em 1808 e dos tratados 

comerciais assinados pelo governo do príncipe regente D. João com o governo da Inglaterra 

uma vez que estes dinamizaram a economia da cidade. 

O trabalho de pesquisa aqui intentado visa não somente entender como de se deu a 

circulação de impressos em São Luís naquela época como também refletir sobre a afirmação 

de Antonio Bernardino Pereira do Lago1, em sua obra Estatística histórico-geográfica da 

província do Maranhão (1822), de que não havia loja de livros em São Luís. Essa afirmação 

serviu como base para que historiografia maranhense que situava o surgimento do “grupo 

maranhense”2, o primeiro grupo de intelectuais da província em 1834, concluísse que o 

periodo anterior a esse grupo fosse marcado por um obscurantismo intelectual. 

 

                                                           
1 Antonio Bernardino Pereira do Lago era tenente-coronel do Real Corpo de Engenheiros e graduado por uma 

das muitas academias criadas em Portugal no final do século XVIII. Lago desembarcou no Brasil em 1805, 

prestando serviços em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Veio para o Maranhão no governo de Pinto da Fonseca 

(1819-1821) para o qual produziu roteiros, mapas, estatísticas e observações meteorológicas, interessou-se 

também por temas referentes a administração pública, agricultura, fauna, comércio, indústria, etc. (GALVES, 

2010, p. 49-50). 
2 Entre os principais autores que defendem noção de “grupo maranhense” e o seu surgimento destacam-se 

Antônio Lobo na obra Os Novos Atenienses. Subsídio para História Literária do Maranhão (1909), Antônio dos 

Reis Carvalho na obra A Literatura Maranhense (1912), Mário Meireles na obra Panorama da Literatura 

Maranhense (1955) e Jomar Moraes na obra Apontamentos de Literatura Maranhense (1977). Cf. José Henrique 

de Paula Borralho (2009).  



Crescimento da cidade: o aumento da demanda 

 

Durante os primeiros decênios do século XIX, a cidade de São Luís passou por um 

crescimento abrupto em vários indicadores econômicos. Esse boom da economia maranhense 

ocorreu principalmente pelo comércio de algodão e arroz com a Inglaterra, potencializado 

pela abertura dos portos às nações amigas, ocorrida em 1808, e pelos tratados de comércio 

assinado com a Grã-Bretanha em 1810.  

Tal aumento pode ser mais bem percebido através dos relatos dos viajantes 

estrangeiros que passaram pela cidade no inicio do século XIX e por pessoas radicadas no 

Maranhão como o já citado Antonio Bernardino Pereira do Lago. Em relação aos primeiros 

me refiro especificamente do britânico Henry Koster e aos germânicos Johann Baptist Von 

Spix e Carl Friedrich Philipp Martius. 

Henry Koster ao passar por São Luís em 1811 apresenta um cenário desolador da 

cidade no qual lhe chama mais atenção principalmente os “aspectos civilizatórios” da 

população ludovicense sempre comparada de maneira inferior ao da sociedade inglesa. No 

entanto Koster é enfático ao afirmar que a capitania do Maranhão vinha crescendo com 

grande rapidez, como pode ser percebida através da ampliação das exportações de algodão: 

“hoje o número de sacos exportados anualmente, é entre 40 e 50 mil, pesando na média, 180 

libras cada um”. (KOSTER, 2002, p. 300) 

Já Spix e Martius em 1819, ou seja, em um curto espaço de tempo em relação à 

passagem de Koster, descrevem a cidade de uma maneira completamente diferente do 

relatado pelo britânico ressaltando os aspectos refinados da cultura maranhense que se deve 

ao hábito das elites enviarem seus filhos estudarem na Europa (SPIX; MARTIUS, s/d, p. 296-

318). Apesar dessas duas visões muito destoantes, Spix e Martius possuem em comum com 

Koster a percepção do crescimento da cidade, que, como já obvservado, está atrelado ao 

aumento das exportações deprodutos agrícolas. 

Essa dinamização comercial das exportações da capitania é verificada numericamente 

através dos dados contidos na já citada obra Estatística Histórica-Geográfica da Província do 

Maranhão de Antonio Bernadino Pereira do Lago. Este engenheiro ao apresentar esses dados, 

nos mostra que o valor das exportações maranhenses entre 1812 a 1817 era de 13.570.301,883 

réis; já entre 1818 e 1821, era de 9.724.194,713 réis. Tais marcas são impressionantes se 

comparadas aos valores anteriores à abertura dos portos, como demonstra César Marques 

(1870, p. 143) ao apresentar os dados referentes à exportação entre 1792 a 1796 que somam 

4.803.103,971 réis. 



O aumento das exportações maranhenses se deu principalmente a partir de dois 

produtos: o algodão e o arroz. Entre 1812 e 1816, a capitania exportou 1.420.966 arrobas de 

algodão para outras nações, entre os quais 335.887 somente para Lisboa e 1.618.738 para a 

Inglaterra. Já entre 1817 e 1821, foram 1.757.113 arrobas do mesmo produto exportado para 

as demais nações entre os quais 451.032 para a capital lusitana e 1.720.637 para portos anglo-

saxônicos (LAGO, 1822, p. 108 e 109). 

Diante de todas as modificações que a cidade de São Luís passava entre o final do 

século XVIII e o início do século XIX, ressalto aqui o aumento do número de livros em 

circulação. A percepção destes impressos circulantes se dá pelas mais variadas formas: 

através do crivo de órgãos censores portugueses (Real Mesa Censória e Mesa do Desembargo 

do Paço); pela atividade tipográfica iniciada na província a partir de 1821 e pelos anúncios de 

livros presentes nos primeiros periódicos maranhenses.  

 

A Tipografia dirigindo e retificando a opinião pública 

 

Conforme visto acima, por muito tempo a historiografia brasileira considerava o nosso 

passado colonial como uma época no qual não havia leitores no Brasil. No entanto, tal 

interpretação vem se modificando a partir das pesquisas de alguns estudiosos da história do 

livro que percebem a importância dos impressos no espaço colonial luso americano. 

(VILLALTA, 1999; ABREU, 2003; MOREL, 2005). Neste sentido, um dos caminhos 

necessários para que esta história de posse, comércio e circulação de livros no Maranhão 

possa ser traçada passa pelo estudo dos anúncios dos jornais maranhenses que circularam 

durante os anos de 1821 a 1834.  

Desse modo, como os livros aqui tratados são em especial os que foram anunciados 

nos jornais, é necessário entendermos o contexto no qual esses periódicos estavam inseridos. 

Assim, de acordo com Marcelo Galves (2010, p. 64) a partir de 1821 um novo ambiente 

político pode ser vislumbrado no Maranhão tendo em vista que nesse ano chegaram as 

notícias de formações de juntas de governo fiéis a Revolução do Porto nas províncias do 

Grão-Pará e Rio Negro, e na Bahia. Tais notícias fizeram que em São Luís ocorressem 

disputas em torno da permanência ou não do então governador Bernardo da Silveira Pinto da 

Fonseca, que construíra sua trajetória política no Antigo Regime, e que agora se declarava fiel 

ao movimento liberal do Porto. 

A partir desse momento, transparecem dois agrupamentos políticos, conflitantes sobre 

a permanência ou não de Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca à frente do governo da 



capitania, mas favoráveis à adesão do Maranhão ao movimento constitucional. Estes passaram 

a se manifestar publicamente em praça pública corroborando a tese de Galves (2010) de 

formação de espaços públicos de representação política no Maranhão desse período. Ainda de 

acordo com o mesmo autor (2010, p. 65), Fonseca encontrava-se em uma posição delicada no 

qual de um lado estava o rei D. João VI, representante do absolutismo que ainda não 

regressara a metrópole e a qual Fonseca devia sua ascendente carreira militar, e de outro as 

novidades do momento. Desse modo, diante da presença das tropas fiéis ao rei, mas também 

constitucionais, Fonseca “respeitosamente aderiu” a Revolução.  

Em abril de 1821, ainda de acordo com o mesmo autor, os opositores políticos de 

Fonseca tentaram instaurar uma Junta Governativa para alterar as relações de poder na 

província, mas fracassaram, sendo deportados para Portugal. Nesse sentido, e percebendo que 

naquele momento “tomar a palavra” era o mesmo que “tomar o poder”3 Fonseca instalou a 

primeira tipografia do Maranhão chamada de Tipografia Nacional do Maranhão4 em 1821 e 

apoiou a circulação do primeiro jornal maranhense O Conciliador, objetivando, assim, 

“dirigir e retificar a opinião pública” (FONSECA, 1821 apud GALVES, 2010). Entre 1821 e 

1834 foram impressos 18 periódicos, tanto pela Tipografia Nacional quanto pela Tipografia 

Mellandiana no qual foram anunciados 141 impressos. 

 

As obras anunciadas: 

 

A partir da análise dos 141 títulos anunciados já é possível tirarmos algumas 

conclusões. Em primeiro lugar, pontuo que havia obras para os mais variáveis gostos, no qual 

de acordo com o tema delas se percebe que o maior grupo de impressos são aqueles 

classificados como de Política, que somam 19 títulos; em segundo lugar, aparecem as obras 

de Direito com 15 títulos, em terceiro, obras de Economia, com 13 títulos, em quarto, 

dicionários, com 12 títulos e em quinto, gramáticas com 9 títulos . Afora esses impressos, 

também há outra categoria, que denominei como “diversos”, que somam 15 títulos, uma vez 

que o anunciante não especificou o título, somente afirmou que tinha para vender livros. 

Nesse conjunto de obras é importante notarmos também a significativa presença de 

impressos escritos em outros idiomas, no qual a língua estrangeira mais presente era o 

francês. De acordo com Neves (2013, p. 80), essa predominância deriva do fato desse idioma 
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ordem após a eclosão da Revolução Francesa. 
4 Com a Independência, em julho de 1823, a tipografia foi denominada Imperial e Nacional.  



envolver quase sempre as elites intelectuais e políticas da América portuguesa, bem como um 

considerável público leitor, inclusive o feminino. 

Com relação às obras clássicas, foi possível constatar que a loja de Felisberto Joze 

Correia & Cª propagandeou a venda de obras como Anais de Cornélio Tácito (O Publicador 

Official, n. 200, 12/10/1833, p. 826) e Salustio, traduzido por Barreto Feio (O Echo do Norte, 

n. 5, 17/6/1834, p.20).  A presença de obras como estas nos anúncios demonstra que São Luís, 

diferentemente do pressuposto dos defensores de uma “noite Pré-Atenas”, possuía um público 

consumidor de livros com um gosto mais refinado, embora seja sempre importante ressaltar 

que as práticas de leitura ultrapassavam, em muito, essa noção elitizada do hábito. 

Outro fato que também chama a atenção diz respeito a grande quantidade de tratados 

anunciados como Tratado de moral para o genero humano, tirado da Philosophia, e fundado 

[sic] sobre a Natureza – de Salis; Tractado sobre Escripturação Commercial; Tractado de 

pregar descomposturas com moderação e decência! – David da Fonceca; Tractado, ou 

Collecção dos arremedos dos clássicos de quinhentos, com orthographia etymologica e estilo 

Presidencial – David da Fonceca; Tratacto d’Incestos – De Candidat e Tratado sobre a pena 

de morte. 

Tal quantidade me faz inferir que como São Luís estava passando por grandes 

transformações no início dos oitocentos, conforme já fora avaliado, a população aspirava cada 

vez mais por obras que versassem sobre certa capacidade de organização do espaço urbano e 

de domínio sobre diferentes áreas do conhecimento. 

Na maioria dos anúncios, não houve nenhuma menção aos preços de cada obra. Sobre 

aquelas em que os preços foram informados, é possível tirar as mesmas conclusões referentes 

aos preços dos periódicos. De acordo com Galves (2010b), os preços dos jornais circulantes 

estão diretamente ligados à identificação do público que podia comprá-lo. Segundo este autor, 

é possível compreender o valor atribuído aos jornais tomando como patamar comparativo o 

preço dos bilhetes para um assento no camarote do Teatro União5, que girava em torno de 

2500 a 3200 réis. Para os frequentadores deste Teatro, os jornais eram bastante acessíveis, 

porém, não se pode dizer o mesmo para brancos pobres e escravos de ganho que recebiam em 

média 400 a 800 réis em suas diárias. Registre-se também que alguns impressos são 

anunciados como estando à venda a “preço cômodo”. 

Ademais, também é possível nos atentarmos para saber quem custeava as despesas de 

impressão de alguns dos livros anunciados. Alguns títulos como Georgicas Francezas, ou o 

                                                           
5 Atual Teatro Artur Azevedo. 



Homem Camponez, anunciado no O Conciliador do Maranhão (nº 99, 22/6/1822, p. 6) só 

seriam impressos caso Antonio Joaquim de Sousa Vasconcelos conseguisse subscrição 

suficiente para isso. Já o Compendio da Gramatica da Lingua Portugueza é impresso por 

ordem do governo possuindo um caráter pedagógico conforme o anúncio do Farol 

Maranhense (2/7/1830, n° 207, p. 878): “Na Typographia Nacional se achaõ á venda 

exemplares de um Compendio da Gramatica da Lingua Portugueza, composto e impresso por 

ordem do Exm. Sr. Presidente desta Provincia, para uso das Escolas de Primeiras Letras”. 

De acordo com Maria Beatriz Nizza da Silva (1977, p. 83), na linguagem dos livreiros 

da época, os impressos possuíam quatro tipos de designações diferentes: encadernação, 

brochura, folheto e papel. Analisando os anúncios, localizei a presença de folhetos como 

Direitos e Deveres do homem; ou Cathecismo Moral e Filozofico, anunciado em O 

Conciliador do Maranhão (n° 110, 31/7/1822, p. 6) como uma obra de caráter pedagógico 

estando a venda na botica de Daniel Joze Ribeiro6, por 240 réis; e a Estatística Histórica e 

Geográfica da Província do Maranhão, de Antonio Bernardino Pereira do Lago que é 

anunciado como estando a venda no formato de folheto na casa de José dos Reys e Brito, por 

360 réis (O Conciliador do Maranhão, n° 205, 28/6/1823, p. 4)7.  

A Constituiçaõ Politica da Monarchia Portugueza, por sua vez, é anunciada como 

estando à venda no formato encadernado (O Conciliador do Maranhão, n° 200, 11/6/1823, p. 

6) na Loja de Antonio Dias de Araujo Guimarães, na Rua dos Barbeiros. Já a obra Tractado 

sobre Escripturação Commercial é anunciada pelo Farol Maranhense (n° 110, 28/7/1829) no 

formato de brochura. 

Com relação aos pontos de venda dessas obras foi possível identificar que a maioria 

deles se concentrava no centro comercial da cidade como a Rua Formoza, a Rua do Sol e a 

Praia Grande. Nota-se também uma quantidade significativa de endereços não informados, o 

que se deve, talvez, ao fato de São Luís, apesar de estar passando por momentos de grandes 

transformações, ainda ser uma cidade de pequenas proporções, onde quase todos se 

conheciam. Nesse sentido, o estabelecimento comercial com o maior número de obras 

anunciadas é a loja de Felisberto Joze Correia & Cª com 48 livros propagandeados e em 

segundo lugar aparece a loja de Cicarelli, localizada no Canto da Sé com 17 livros.  

É interessante notarmos que a maioria dos endereços informados realmente não se 

trata de “lojas de livros”, conforme Lago (1822) afirmou não existirem na cidade. Entre os 

                                                           
6 Possivelmente Daniel Joze Ribeiro é o mesmo Daniel Joaquim Ribeiro encontrado inúmeras vezes vendendo 

livros em sua botica.  
7 Posteriormente, a obra Estatística Histórica e Geográfica da Província do Maranhão foi impressa em formato 

de livro sendo utilizada aqui a versão editada pela ALUMAR em 2001. 



lugares em que se realizavam a venda dos impressos foi possível perceber “loja de bebidas”, 

“boticas”, “tipografias”, “casas”, “correio” e simplesmente “loja”. Isso confirma o que foi dito 

por Márcia Abreu (2003, p. 147): “Os livros que se perdem entre os pregos e os sabões, 

revelando que eles eram uma mercadoria como qualquer outra que se vendia em um armazém 

de secos e molhados”. 

A conclusão tirada acima explica o fato de não haver nenhuma preocupação por parte 

dos anunciantes em agrupar as obras a venda por gênero uma vez que em um mesmo anúncio 

aparecem vários tipos de livros. No entanto, os anunciantes já se preocupavam em 

propagandear as obras anunciadas ressaltando alguns aspectos ligados a seu autor, como o 

caso de Diogo Feijó, autor de Demonstração da necessidade da abolição do Celibato 

Clerical8, que é apresentado no anúncio da obra como “um dos mais esclarecidos membros da 

Camara dos Deputados; o qual com solidez de argumentos e muito rigor de raciocinio...” 

(Farol Maranhense, n.° 60, 3/2/1829, p. 270). Já no anúncio da obra Inviolabelidade da 

Independencia do Brasil, ou Reflexões contra as Reflexões de Mr. de Chapuis, o anunciante 

que, no caso trata-se do proprietário do jornal  O Censor Maranhense, Garcia de Abranches, 

reforça a  importância do assunto tratado neste opúsculo (O Censor Maranhense. 13/5/1826. 

n.º 15, p. 230). 

 

A Real Mesa Censória e o Desembargo do Paço: 

 

A documentação da Real Mesa Censória (ANTT) e do Desembargo do Paço: Corte, 

Extremadura e Ilhas (ANTT) nos possibilitou encontrar outros livros circulando em São Luís 

durante o mesmo período para além daqueles que eram anunciados. Isso ocorre porque 

embora importantes, os jornais não eram a única forma de comunicação em uma cidade 

pequena e fortemente marcada pela oralidade, como a São Luís da década de 1820. 

Antes de considerarmos as obras remetidas para o Maranhão, registradas por esses 

dois órgãos da administração portuguesa, é necessário entendermos um pouco mais sobre 

eles. De acordo com Márcia Abreu (2003, p. 21-23), até o ano de 1768, Portugal possuía três 

órgãos censores oficiais: o Santo Ofício, o Ordinário e o Desembargo do Paço, no entanto, a 

atuação destes parecia ineficaz, o que fez com que o rei D. José I, inspirado pelo Marquês de 

                                                           
8 Obra impressa no Rio de Janeiro em 1828 pela Imprensa Nacional com 70 páginas. Disponível em 

<http://www.cdpb.org.br/dic_bio_bibliografico_feijo.html> Acesso: 25/2/2015. Em 1827, enquanto era deputado 

da primeira Assembleia Geral Legislativa, defendeu a proposta de abolição do celibato clerical encaminhada por 

Ferreira Viana. Sua posição em favor desse assunto pautou-se no argumento de que se tratava de medida que, 

visando ao bem da religião católica, contribuiria para a regeneração da conduta de muitos padres que viviam em 

concubinato (ENGEL, 2008, p. 207). 



Pombal e levando em consideração o que ocorria em outras cortes europeias, reunisse as três 

repartições em uma só junta privativa, a Real Mesa Censória. 

 Segundo Abreu (2003), com a morte de D. José I e a posterior ascensão ao trono de 

sua filha D. Maria I, a Real Mesa Censória foi substituída pela Real Mesa da Comissão Geral 

para o Exame e a Censura dos Livros, que manteve as mesmas determinações. Já em 1794, a 

Real Mesa é extinta e suas atribuições são divididas em dois órgãos: o Santo Ofício e o 

Desembargo do Paço, o que de acordo com essa autora não modificou em nada a forma de 

controle a circulação dos livros.  

De acordo com Romário Basílio (2014, p. 37) a atuação da Real Mesa Censória 

produzia uma demanda social por autorizações para remessas de livros, e como esse órgão 

possuía prerrogativa oficial para atuar em todas as etapas referentes acirculação de livros tanto 

dentro de Portugal quanto na relação deste com suas colônias: “a documentação preservada 

que permite mapear tanto essas ‘gentes do livro’ quanto os impressos lançados ao mar em 

direções variadas, está alocada em fundos diversos”. 

De acordo com os registros preservados pela Real Mesa Censória, o Maranhão possui 

a quarta maior quantidade de petições9 em um intervalo que vai de 1773 a 1826; já na 

documentação do Desembargo do Paço: Cortes, Extremadura e Ilhas há 18 petições, o 

intervalo é de 1807 a 1832. Como se percebe, mesmo após a independência do Brasil em 

1822 e posterior “adesão” do Maranhão a esta em 1823, muitos maranhenses ainda 

continuavam pedindo autorização aos órgãos censores portugueses para remeter livros. 

Segundo Romário Basílio (2014, p. 39) esses pedidos de autorização presentes nos 

órgãos portugueses até 1832 (caso do Desembargo do Paço) têm três motivações: a 

permanência de estruturas e formas burocráticas da ex-metrópole no Maranhão mesmo após a 

“adesão”; a proximidade de Maranhão com Portugal durante os séculos XVIII e XIX; e a 

presença de grandes mercadores portugueses na praça de São Luís mesmo após o rompimento 

institucional ocorrido em 1823. 

Neste sentido, de acordo com os registros da Real Mesa Censória, entre os anos de 

1821 e 1826(tomo aqui somente o recorte temporal da pesquisa e não o da documentação) e 

com a documentação preservada pelo Desembargo do Paço: Cortes, Extremadura e Ilhas, 

levando-se em consideração somente o recorte de 1821 a 1832 várias remessas de livros 

foram enviadas para o Maranhão. 

                                                           
9 De acordo com Márcia Abreu (2003, p. 27) são “cerca de 350”, já de acordo com Romário Basílio são 336 

(2014, p. 39). 



Essas informações, apesar de ainda não terem sido devidamente analisadas, já nos 

permitem, se não algumas conclusões, pelo menos algumas considerações. Em primeiro lugar 

pontuo que, apesar de não haver nenhuma certeza que tais obras foram mesmo 

comercializadas em São Luís daquele período, a quantidade de uma mesma obra sendo 

remetida por uma mesma pessoa, nos leva a considerar tal hipótese; em segundo lugar, é 

importante observar que a simples existência de uma documentação que afirma haver essa 

grande quantidade de livros sendo remetidos, levando em consideração que os mesmos 

homens também remetiam livros para si mesmos, nos mostra que em São Luís da década de 

1820 se não havia uma mesma quantidade de pessoas eruditas - como querem aqueles que 

posteriormente inventaram a “Atenas Brasileira”-, ao menos havia pessoas com um 

determinado grau de letramento. 

Ao confrontar os anunciantes de livros por mim encontrados nos jornais circulantes da 

cidade com os remetentes presentes na documentação da Real Mesa Censória percebo que os 

dois grupos são bastante diferentes, pois nenhum dos que remetiam tais impressos apareciam 

como anunciantes nos jornais. No entanto, ao confrontar os livros anunciados nos jornais 

maranhenses entre 1821 a 1834 com os livros remetidos para a província e que passavam pelo 

crivo da Real Mesa Censória e do Desembargo do Paço: Corte, Extremadura e Ilhas em todo o 

período abarcado pela documentação desses dois órgãos, chego a conclusões oposta 

As obras que foram anunciadas e que mais foram remetidas para o Maranhão foram 

Vírgilio, remetido por 23 pessoas para a Real Mesa Censória e por 3 para o Desembargo do 

Paço, seguido pela Gramática de Lobato remetida por 22 pessoas pela Real Mesa Censória e 

por uma no Desembargo do Paço, Horácio remetido 17 vezes pela Real Mesa Censória e 3 

vezes pelo Desembargo do Paço, Dicionário de Moraes e outros autores remetida por 15 

pessoas pela Real Mesa Censória e uma pelo Desembargo do Paço, e As aventuras de 

Telemaco10, remetida por 14 pessoas pela Real Mesa Censória e por uma pelo Desembargo do 

Paço. 

Com relação às obras Vírgilio e Horácio não é de se estranhar que tamanha quantidade 

tenha sido remetido de Portugal para o Maranhão chegando ao ponto de serem anunciadas11 

tendo em vista que se tratam de obras clássicas que estavam presentes em todo o hemisfério 

ocidental naquela época. É importante notar que tais obras são referidas somente pelo nome 

de seu autor, o que de acordo com Basílio (2013, p. 7) consiste em uma metonímia muito 

                                                           
10 No anúncio desta obra, ela aparece grafada como Talamaco. 
11 Levo em consideração nesse trabalho que as obras anunciadas nos jornais ludovicenses são apenas uma parte, 

talvez reduzida, de todas as obras que circulavam na cidade naquela época. 



utilizada na época no qual o nome de um autor servia para se referir a suas principais obras. 

No entanto, cabe destacar também a numerosa presença de dicionários e gramáticas bem 

como a obra As Aventuras de Telemaco. 

Com relação às gramáticas e os dicionários, sua grande presença se explica, de acordo 

com Jean-Yves Mollier (2008, p. 7) pelo fato do século XIX ter se caracterizado como o 

século dos dicionários e das enciclopédias, diretamente relacionados à expansão da cultura do 

material impresso ocorrida nessa centúria, e que fez com que a leitura deixasse de ser uma 

atividade reservada para uma elite para se tornar um lazer / necessidade compartilhado por um 

número bem mais vasto de pessoas. Ainda de acordo com Mollier (2008, p. 111), a verdadeira 

indústria de divulgação e vulgarização do conhecimento no XIX teve como característica a 

presença de dicionários e enciclopédias devido o seu caráter de inventário geral do 

conhecimento. 

Outra característica da expansão dos dicionários nessa época foi a utilização dos 

anúncios como forma de divulgação bem como a distribuição maciça de folhetos e impressão 

de cartazes. Ademais, Jean-Ives Mollier chama atenção para o fato de que um outro fator que 

ajudou no processo de expansão dos dicionários, além da escolarização e das necessidades 

culturais  do momento foi o fato de que esses produtos apresentavam uma agilidade muito 

maior para serem elaborados, chamando assim a atenção dos editores.  

A grande presença de dicionários no Maranhão nos primeiros decênios do século XIX 

se mostra então como um exemplo de uma atividade que acontecia de uma maneira mais 

geral. É interessante notar que os produtores desse tipo de impresso achavam que com 

dicionários e enciclopédias conseguiriam disciplinar a sede de conhecimento da população 

(MOLLIER, 2008, p. 118).O sucesso dos dicionários no século XIX também se explica por 

que além das ambições ideológicas, políticas, culturais, pedagógicas, morais, religiosas ou 

laicas que os editores destes possuíam, havia também a dimensão econômica, onipresente, 

uma vez que durante o século XIX, os dicionários e enciclopédias deixaram de visar somente 

a elite para visar a população como um todo, alterando assim a escala de produção 

(MOLLIER, 2008, p. 125-126). 

No entanto, a grande quantidade de dicionários remetida para o Maranhão bem como 

seus anúncios nos jornais maranhenses não se relaciona somente com o fato de no século XIX 

ter ocorrido a revolução escolar, como demonstrado por Mollier, mas também por ter ocorrido 

neste século principalmente após a independência e durante o processo de construção do 

Estado-Nação a padronização da língua falada no Brasil. Nesse sentido, segundo Ivana Stolze 

Lima (2011, p. 469), a língua nacional no Brasil foi formada no século XIX através de 



dimensões políticas, sociais e simbólicas no qual diferentes grupos sociais estavam 

envolvidos, em que além da disputa com Portugal sobre a legitimidade da herança da língua 

lusa, a formação da língua também se deu através de seu processo de expansão interna, no 

qual educação, imprensa e literatura foram instituições decisivas nesse processo.  

Ainda segundo Lima (2011, p. 482), a imprensa foi um meio de comunicação 

estratégico para a disseminação / padronização da língua, uma vez que a palavra impressa 

dissemina ou realimenta o uso da língua portuguesa, estando relacionada com o processo de 

expansão interna da língua escrita no qual se considera não só a leitura individual e silenciosa 

como também a leitura coletiva presente naquela época. Nesse sentido, os manuais de 

retórica, gramáticas e lições constituíram um filão importantíssimo para as atividades 

tipográficas no século XIX, devido sua importância na estabilização e padronização do 

idioma. 

Diante disso, percebemos que a padronização do português era um tema em voga na 

época o que explica toda essa ânsia de uma parte da sociedade maranhense por obras como 

Dicionarios— d’Moraes e outros Autores, Grammatica de Lobato, Gramatica da 

LinguaPortugueza – Compendio e etc. 

Outro livro anunciado nos jornais maranhenses e que teve uma relevante presença na 

documentação da Real Mesa Censória e do Desembargo do Paço: Corte,Extremadura e Ilhas, 

foi As Aventuras de Telemaco, de Fénelon. Anunciada apenas uma vez em O Echo do Norte 

na edição do dia 17/06/1834 estando a venda na loja de Felisberto Joze Correia S. Cª, tal obra 

é remetida por diversas pessoas como Joze Pays, Manoel Dias da Cruz, Bernardo Ribeiro de 

Cariº, Jeronimo Joze de Carvalho e etc. Apresença de tal obra é importante pois os autores 

Márcia Abreu (2008, p. 83) e Luiz Carlos Villalta (2005, p. 181) constataram que esta obra 

era muito remetida de Portugal para o Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

No entanto, a partir da “adesão” do Maranhão a independência brasileira, a então 

província maranhense foi obrigada a estreitar suas relações com a corte imperial do Rio de 

Janeiro. Tomando isso em consideração, ao relacionarmos as obras anunciadas nos periódicos 

maranhenses entre 1821 e 1834 com as obras impressas na Impressão Régia do Rio de Janeiro 

entre os anos de 1808 a 1822, pude constatar que as maiores quantidades de títulos 

anunciados estão relacionadas com as obras que passaram pelo crivo dos órgãos censores 

portugueses, ou seja, foram impressas em Portugal, e que uma diminuta porcentagem de tais 

títulos teve origem na Impressão Régia. Disso podemos concluir que mesmo depois da 

“adesão”, o Maranhão ainda continuava muito mais ligado, pelo menos no que consiste ao 



circuito envolvendo os impressos, com Portugal do que com o novo corpo político, cujo 

centro de autoridade se situava no Rio de Janeiro.  

Desse modo, essa documentação, aliada aos livros que eram anunciados nos 

periódicos aqui analisados nos levam a acreditar que uma grande parte da população 

ludovicense daquele período possuía hábitos de leitura, em níveis (e por razões) variáveis. 

Entretanto, o perfil dos anunciantes de livros encontrados nos mostra que eram pessoas que 

não possuíam um grande status financeiro. Diante disso, o comércio livreiro de São Luís se 

apresenta como um comércio de pequeno porte. Assim, Lago não estava de todo errado ao 

afirmar que em São Luís não havia livrarias, ou seja, lojas especializadas em venda de livros, 

pois este autor tomou como referência para sua afirmação, provavelmente, o comércio livreiro 

de Pernambuco, província onde prestara serviços antes de se deslocar para o Maranhão. Desse 

modo, devemos levar em consideração a circulação de impressos em São Luís como uma 

atividade difusa, mas importante que pode ter confundido as percepções de Antonio 

Bernardino Pereira do Lago. 

 

Conclusão 

 

 Nesse sentido ao avaliarmos a dinâmica cultural de São Luís nos primeiros decênios 

dos oitocentos levando em consideração as obras circulantes, em especial as que ganhavam 

visibilidade através dos anúncios dos periódicos da cidade, percebemos que diante de todo o 

crescimento experimentado pela cidade oriundos principalmente do aumento da exportação 

do algodão e do arroz, a demanda por material impresso se ampliou. 

Vale notar també que, ao contrário daqueles que defendem uma caracterização da 

cidade como marcada por um obscurantismo intelectual antecedente a “Atenas Brasileira”, 

São Luís possuía uma importante efervescência ligada a circulação de Impressos. Tal 

efervecência se relaciona tanto com a presensa de uma elite com a possibilidade financeira de 

adquirir livros seja através da compra na loja que anunciava a venda de um impresso, seja 

importanto algum impresso da ex-metrópole portuguesa; como em relação a grande maioria 

da população que se por um lado não possuia meios econônomicos para obter parte do 

conhecimnento circulante através das páginas dos livros anunciados, chegavam até eles 

através das práticas orais recorrentes nessa época e principalmente através do processo de 

alfabetização, que apesar de caminhar a passos lentos, já dava os primeiros sinais de um nítido 

avanço durante a década de 1820. 
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