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Livros e leitores em Pernambuco entre o Setecentos e o 
Oitocentos: a instrução e as livrarias franciscanas• 

Carla Mary S. Oliveira 
Universidade Federal da Paraíba 

Melior est enim sapientia cunctis pretiosissimis: 

et omne desiderabile ei non potest conparari. 

Provérbios, 8:11.~ 

O PROJETO FRANCISCANO na América portuguesa, considerando-se as 

Capitanias ao norte da Ba h ia, obviamente tinha como leitmotiv a atua

ção dos religiosos de Assis em meio ao século, junto ao gentio e aos colonos. 

Missionar e catequizar sempre foram os pilares da ordem e, para isso, desde 

o tempo dos primeiros compagni de Francesco -já que ele mesmo os confiou 

aos ensinamentos de Teologia de Antonio de Lisboa - havia o cuidado de se 

zelar pela formação dos noviços que escolhiam para si a vida e a regra seráfi

cas3. 

No caso específico da Província4 de Santo Antônio do BrasiJ 5 é possível 

identificar bem claramente esta preocupação. Em seus Estatutos, publicados 

'Agradeço à extrema generosidade do Fr. Marcos Antonio de Almeida, OFM, que teve a 
gentileza de não só me enviar uma cópia digital de sua tese de doutorado defendida junto 
à EHESS sob orientação do Prof. Serge Gruzinski, mas também dos riquíssimos anexos de 
seu trabalho, que me pouparam um tempo precioso nas pesquisas desenvolvidas junto ao 
Arquivo Provincial Franciscano do Recife, além de abrirem novas e promissoras perspecti
vas para meu projeto de investigação recém-iniciado que trata do tema geral deste anigo, 
mas com o recone espacial ampliado para toda a Província de Santo Antônio do Brasil. 

~Versículo retirado do Antigo Testamento e registrado, em forma reduzida, na decora
ção rococó da livraria conventual franciscana do Recife, datada do século XVIII. 'Ihldução 
livre: '~ sabedoria é melhor do que todas as coisas mais preciosas: e tudo desejável não 
pode ser comparado a ela': 

30s religiosos da Ordem dos Frades Menores também são chamados de "seráficos" 
numa alusão à visão revelada a São Francisco durante o suposto milagre da estigrnatização, 
momento em que o patriarca da congregação te1i a visto um serafim de seis asas, crucifica
do, pairando sobre ele no céu, personagem do qual saíam os raios que criaram as marcas da 
Paixão de Cristo no corpo do religioso italiano, cerca de dois anos antes de sua mone, nas 
cercanias de Assis, na Úmbria. 
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em Lisboa em 1709 para servir a seus conventos e religiosos, há exatamente 

seis capítulos dedicados a temas relativos à instrução dentro dos conventos, a 

saber: "Capitulo Xlll. Da caza em que ha de haver Estudo de Çrammatica, & do 
Mestre, & Estudãtes do dito Estudo"; "Capitulo XIV. Das cazas em que ha de haver 
estudos de Filosofia, &Tbeologia"; "Capitulo XV. Dos Lentes de Filosofia"; "Capitulo 
XVI. Dos Lentes de Theologia"; "Capitulo XV!l. Dos Collegiaes"; "Capitulo XVlll. 
Da ordem escolastica"6. 

O detalhamento das diretrizes para a prática pedagógica nesses trechos 
dos êstatutos impressiona e pode auxiliar no entendimento de como ela se es

truturava e qual era o encadeamento da formação dos noviços. O primeiro 
conhecimento necessário aos jovens que desejavam abraçar a vida francisca
na era o de gramática, tanto latina quanto portuguesa. Ler e compreender as 

Escrituras, para depois ser capaz de reproduzi-las para converter e ensinar os 
dogmas e a doutrina aos fiéis era o núcleo fulcral da formação franciscana. 
Por isso mesmo, os ditos estudos gramaticais precediam os de Filosofia e o 

próprio cotidiano dos estudantes deveria seguir uma rotina bem rígida: 

Para que os Estudantes, q haõ de ir à Filosofia, sejam bons Grammaticos, ordena

mos que no Convento de nosso Padre S. Francisco da Cidade da Paraiba haja es

tudo de Grammatica [ ... ). { ... ) 

4 Uma Província, entre as congregações religiosas católicas, é a denominação que se dá 
ao conjunto dos conventos ou mosteiros que se acham sob as ordens de um mesmo superior 
provincial e que constitui um território independente de outras províncias da mesma 
congregação, podendo estabelecer estatutos e outras legislações específicas à sua realidade, 
desde que essas não sejam contrárias às determinações pontifícias e tampouco à regra geral 
desta congregação, caso ela exista. Pode estar subdividida em custódias que, caso seja neces
sário, devido ao seu crescimento ou outro fator determinante, também podem tornar-se 
províncias independentes. 

5A Província de Santo Antônio do Brasil, que em 1657 sucedeu à Custódia homônima 
ereta em 1584 e ainda vinculada à Província portuguesa de mesmo nome, englobava, tanto 
no período colonial como no imperial, os conventos da Cidade da Para1ba, cabeça da capi
tania/província de mesmo nome; de Igarassu, de Ipojuca, de O linda, de Recife e de Sirinhaém, 
em Pernambuco; de Penedo e da Vila de Alagoas, em Alagoas; de São Cristóvão, em 
Sergipe; e de Conde, de Cachoeira, de Cairu e de Salvador, na Bahia, totalizando treze casas 
franciscanas. História da Província, sítio eletrônico institucional da Província Franciscana de 
Santo Antônio do Brasil, http://www.ofmsantoantonio.or!if?page_id=I3. Destaque-se que o 
tenitó1io que a partir de começos do OitOcentos veio a constituir a Capitania e pouco tem
po depois a Província de Alagoas era, na verdade, a porção mais ao sul de Pernambuco. Só 
foi desmembrado da antiga capitania como pane das represálias da Coroa ponuguesa aos 
insurgentes da Revolução Pernambucana de 1817. 

6êstatutos da Província de S. Antonio do Brasil (Lisboa: Na Officina de Manoel & Joseph 
Lopes FeJTeyra, MOCCIX), 31-38, http://purl.pt/. 
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Os Estudantes de Grammatica iraõ para o Estudo ás sette horas da manhã, & sa

hiraõ às nove, & de tarde iraõ para o Estudo á hüa hora, & sahiraõ às tres; e estu

daraõ de noyte das oyto horas ate as dés, & no Cõvento da Paraiba tanger se ha a 

Matinas à hüa hora depois da mea noyte, para que os Estudantes tenham tempo 

de dormir. 

[ ... } O Irmaõ Guardiaõ terá cuydado de cõprar, todos os livros classicos, que fo

rem necessarios para os Estudantes, & de lhe dar todo o mais necessario de pa

pel, tinta, & tinteyros para fazerem themas, & sentidos, como tambem candeas, 

& azeyte para estudarem de noyte; o que farão com portas abertas na mesma 

fórma dos Estudantes de Filosofia, & o Mestre, & Presidente, & Giardiaõ do 

Convento teraõ cuydado de os vigiar se estudam, & achando os descuydados, os 

castigue rigorosamente.{ ... } 

O Mestre da Grammatica terá todo o poder sobre seus discípulos para os castigar 

pela falta de suas lições, & descuydos de seu estudo; & assim os poderà açoutar, 

& mandar açoutar, & penitenciar conforme o merecerem, ao que o Guardiaõ, & 

Presidente não poraõ duvida, nem estorvaraõ o castigo, que seu Mestre lhes der, 

& mandar dar.{ ... } 

O Estudante de Grammatica, que perder o respeyto a seu Mestre de Grammati

ca, ou se naõ, quizer despir por seu mandado, o Irmaõ Guardiaõ o penitenciará 

com as disciplinas, q lhe parecer, & fará aviso ao Irmaõ MiniStro, para que dispo

nha outro mayor ca~1:igo, segundo Deos melhor lhe parecer. 7 

39 

Seis horas diárias de estudos, distribuídas pela manhã, tarde e noite, parti

cipando das matinas à uma hora da manhã, castigos físicos, submissão com

pleta aos frades mestres. Era esse o cotidiano dos noviços nos momentos de

dicados à Instrução, era assim que se formavam os leitores franciscanos, 

parte essencial de um universo que, de modo mais amplo, via na prática da 

leitura um momento de contato individualizado com a Fé, posto que era 

por meio da leitura que se passava a compreender as Escrituras e, assim, após 

muito esforço e dedicação, o religioso se tornava apto a exercer sua tarefa 

missionária, moto perpetuo de toda a congregação. 

As livrarias conventuais e a instrução intramuros 

Todos os conventos franciscanos construídos no Brasil colonial segundo os 

cânones da hoje chamada Escola Franciscana do Nordeste 8
, situados na faixa 

7Estatutos da Província de S. Antonio do Brasil, 31-32. 
8Expressão cunhada por Germain Bazin, ex-diretor geral do Museu do Louvre, quando 

da elaboração de sua tese de doutorado tratando da arquitetura religiosa barroca no Brasil, 
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lito rânea entre a Bahia e a Paraíba, apresentam um espaço definido para ins

talação de u m a livraria9 e há, nos documentos oficiais d a congregação , det er

m inações sobre o t rato, a guarda e o uso dos livros no espaço dessas casas o u 

m esmo a de terminação explícita da n ecessidade de se adquirir certos t ipos de 

obras im pressas para u so nas aulas m inistradas aos noviços ou aos leigos, 

com o se pode consta t ar em d iversos t rechos dos Estatutos de 1709: 

O lrmaõ Guardiaõ terá coydado de cõprar, todos os livros classicos, que forem 
necessarios para os Estudantes, & de lhe dar todo o mais necessario de papel, tin
ta, & tinteyros para fazerem themas { ... }.10 

Nenhum livro da Communidade se empreste fóra de caza, & o Religioso que fi
zer o contrario, será castigado ao arbítrio do lrmaõ Mini~1:ro. " 

Thdas as nossas cazas tenham livrarias {bibliotecas}, de que haverá inventario, & 
dos livros que nelas estão, dará conta o q assistir na livraria, para o que terá o tal 
Religioso a chave della, & o Guardião terá cuydado de mandar concertar os li-

em fins da década de 1940, publicada na França em 1956. Para maiores detalhes, ver: Ger
main Bazin, A arquitetura religiosa barroca no Brasil, 2 vols., tradução de Glória Lúcia Nunes 
(Rio de Janeiro: Record, 1983), vol. 1, 137-156; cybele Vidal Neto Fernandes, "Considerações 
sobre o espaço na obra franciscana no Brasil'; em Natália Marinho Ferreira Alves, ed., Os 
franciscanos no mundo português l/1: o legado franciscano (Porto: CEPESE, 2013), 281-307. 

~rmo que até a primeira metade do século XIX era usado como sinônimo de "bibliote
ca'; no mundo de língua portuguesa, e definia o espaço dedicado à guarda dos livros e sua 
consulta pelos leitores, inicialmente junto às Sés e catedrais, e depois em conventos, mos
teiros, seminários, colégios e universidades. làmbém era utilizado para nomear as coleções 
particulares. A expressão aparece definida como "Lugar onde estão muitOs livros em estan
tes" e "Bibliotheca" no dicioná1i o do Pe. Raphael Bluteau, publicado pelo Colégio dos Jesu
ítas em Coimbra pela primeira vez em 1712 e republicado em diversas ocasiões ao longo de 
todo o século XVIII. Ver: Raphael Bluteau, Vocabulario portuguez& latino: aulico, anatomico, 
arcbitectonico & etc., 8 vols. (Coimbra: Collegio das A11:es da Companhia de j esu, 1712-1728), 

vol. 5, 163, http://dicionarios.bbm.usp.br/. No 2° volume do mesmo dicionário, no verbete 
"Bibliotheca~ a palavra "livraria" aparece como um de seus sinônimos. Ver:Bluteau, Voca· 
bularioportuguez& latino, vol. 2, 118. Antonio de Moraes Silva, que teve a primeira edição de 
seu dicionário lançada em 1789, define livraria como "Bibliotheca, casa, ou estantes onde 
estão os livros" e "Collecção de livros': Ver: Antonio de Moraes Silva, Diccionario da língua 
portugueza - recompilado dos vocabularios impressos ate agora, e nesta segunda edição novamen· 
te emendado e muito acrescentado, por ANTONIO Dê MORAêS SILVA, 2 vols. (Lisboa: 1}rpo
graphia Lacerdina, 1813), vol. 2, p. 232, http://dicionarios.bbm.usp.br/. Já no Diccionario da 
Língua Brasileira de Luiz Maria da Silva Pinto, publicado em Ouro Preto no ano de 1832, o 
termo aparece definido apenas como "casa onde estão livros': Ver: Luiz Maria da Silva Pin
to, Diccionario da Língua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, natural da Província de 
Çoyaz (Ouro Preto: Na 1}rpographia de Silva, 1832), s. p., http://dicionarios.bbm.usp.br/. 

'
0êstatutos da Província de S. Antonio do Brasil, 32. 

"êstatutos da Província de S. Antonio do Brasil, 41. 
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vros, para que senão percam; & se indo o Irmão Ministro, ou Visitador visitar a 
livraria de algum Convento, achar alguns livros rotos, desencardenados, & sem 
capas, os mandará logo concertar, & suspenderá o Guardião da caza por dous me
zes em pena de os não ter mandado concertar antes que se visitasse o Conven
to.12 

4! 

Fica ainda mais clara a importância que os livros e livrarias tinham na 

vida conventual entre os seráficos quando se considera que é justamente nas 

determinações estabelecidas nos êstatutos provinciais de 1709 que aparece 

todo um capítulo específico dedicado ao tema, o LXXXV, intitulado "Das li
vrarias & livros". Nele se dispõe não apenas sobre a organização e gestão do 

espaço da biblioteca e do uso e empréstimo dos livros aos frades e noviços, 

como também sobre as políticas de conservação e de aquisições de novas 

obras para o acervo de cada casa conventual: 

E para que as livrarias se provejam de livros com suavidade, ordenamos que cada 
Guardião em o termo de sua Guardania de anno & meyo mãde buscar a Portu
gal seis tomos de livros dos que forem mais necessarios na livraria do seu Con
vento, começando primeiro a prover a livraria dos Expositores da sagrada Escri
tura, e assim iraõ os mais Guardiães provendo as livrarias dos mais livros, assim 
de Moral, como de predica, mandando cada hum buscar a conta de seis tomos, 
como asima ordenamos; & se o Guardião continuar tres anos em um Convento, 
será obrigado a mandar buscar doze tomos em os tres anos, & Guardião do Con
vento da Cidade da Bahia, & o da Cidade de O linda, dos livros que mandem bus
car, serão tambem alguns classicos de Filosofia, & Theologia especulativa, para 
que os Mestres destas duas cazas de estudo tenham livros necessarios das faculda
des, que ensinarem, & o Guardião que não prover em o termo de sua Guardia
nia de anno & meyo a sua livraria com os sobreditos seis tomos de livros, será 
privado de voz activa, & passiva por tres annos.13 

Havia normas explícitas inclusive quanto ao destino dos livros pertencen

tes aos frades defuntos. Neste caso, quanto aos exemplares deixados pelos fa

lecidos, era determinado ao guardião do convento em que o morto residisse 

que a "todos deve applicar à livraria da caza, aonde o Frade defunto for 

morador, ou à caza aonde forem deyxados, ou às livrarias das outras cazas, 

que totalmente carecerem deles [ ... }"14
• No caso de extravio ou roubo de 

obras do acervo, as punições previstas eram duríssimas, incluindo a imposi-

nêstatutos da Provincia de S. Antonio do Brasil, 137. 

•3tstatutos da Província de S. Antonio do Brasil, 137-138. 
14êstatutos da Província de S. Antonio do Brasil, 138. 
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ção de perda de voz ativa e passiva para o frade responsável pela livraria por 

até dois anos'S, chegando até mesmo a penas extremas como a excomunhão, 

em caso de furto ou alienação perpetrados por um frade: 

E advirtam os Religiosos que por Decreto do senhor Papa Pio V. & Sixto V. in
corre ipso facto em excommunhão mayor o que furtou, ou por qualquer modo 
alienou livro das nossas livrarias, a qual excommunhão he reservada à Sé Apos
tolica, &naõ póde ser absolto sem primeyro satisfazer o dano; & assim ordena
mos que nenhum Frade possa emprestar livro da livraria fóra da Ordem sem li
cença expressa do Prelado mayor, & em sua falta do Prelado do Convento.'6 

Ora, tal detalhamento com as coisas ligadas aos impressos haveria de ter, 

obviamente, m otivação bem significativa, denotando a importância at ribuí

da aos livros, à sua posse e também à sua circulação entre os frades francisca

nos. A se pensar que o objetivo primordial da Ordem era a missionação e a 

catequese, percebe-se de modo muito claro que o cuidado com a formação 

dos religiosos passava, primordialmente, pelo conhecimento dos fundam en

tos teológicos e doutrinários presentes nos tomos adquiridos para as livrarias 

conventuais e uti lizados nas aulas minist radas dent ro desses conventos. 

Para que se tenha uma ideia do tamanho que cada uma dessas bibliotecas 

podia alcançar, m esmo que em u m período anterior àquele que constit ui o 

foco desta análise, basta atentar para o documento t ranscrito- em grafia atua

lizada para a época - por Fr. Venâncio Willeke, OFM, em artigo publicado 

na Revista do Patrimônio Artístico e I-fistórico Nacional em meados da década de 

1950: 

Acharam-se nesta livraria 190 livros, digo 200 livros com os pequenos. Entre os 
quais as glosas ordinárias entram em seis volumes, as partes de sagrada teologia 
em cinco volumes, as obras de Sto. Agostino em cinco volumes, as obras de São 
Bernardo em dois, o Incógnito, as obras de Moral de Diana em dois volumes 
grandes. Dêstes livros consta esta livraria do convento de Sto. Antônio de Tpoju
ca. Da casa da Paraíba estão nesta onze livros; os mais dêste convento como dos 
mais se perderam com os sucessos da guerra. E por verdade, me assino hoje aos 
24 dias do mês de abril de 1648. (Assi) Frei Jácome da Purificação, comissário vi
sitador. Frei Masseu de S. Francisco, secretário!7 

'5t:statutos da Província de S. Antonio do Brasil, 137. 
16éstatutos da Provincia de S. Antonio do Brasil, 138. 

' 7Fr. Venâncio Willeke, OFM, "Convento de Santo Antônio de Ipojuca'; R.evista do Patri· 
mônio Histórico e Artístico Nacional 13 (1956): 321-322. 
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Apesar de referir-se a meados do XVII, destaque-se que um acervo de 200 

títulos àquela época não pode, de modo algum, ser considerado como mo

desto, como Fr. Willeke asseverava em seu artigo. Na verdade mais recente

mente, ao tratar das bibliotecas particulares em Portugal e no Brasil, Isabel 

Drumond Braga afirma que "tanto no século XVII quanto na centúria segu

inte, a maior parte dos possuidores de livros, que indicaram o número de vo

lumes, deu conta de livrarias que poucas vezes ultrapassaram a centúria de 

títulos"'8. Só este detalhe, relativo a apenas uma biblioteca dentre um uni

verso que englobava também as livrarias de outras doze casas conventuais 

em toda a Província e ao menos sete, considerando-se apenas Pernambuco, 

fornece a dimensão da importância desses acervos bibliográficos para a for

mação instrucional de noviços e frades não somente para a vida conventual 

e missionária, mas também para a atuação como professores, que exerceram 

tanto intra como extramuros das casas conventuais. 

Obviamente, o acervo das livrarias conventuais franciscanas em Pernam

buco cresceu significativamente durante o Setecentos e estes espaços chega

ram à virada para o Oitocentos com um número muito mais vultoso de títu

los, de que se tratará adiante. 

De fato, a existência de livrarias junto aos conventos e igrejas de maior 

porte foi uma tradição importada da Europa para o Novo Mundo pelos fran

ciscanos e também por outras ordens religiosas, e essas livrarias se constituí

am - segundo Maria de Lourdes Salgado Ganho ao referir-se à conjuntura 

portuguesa - em espaços cujo apetrechamento tinha relação direta com a 

qualidade dos mestres, dos quais dependia também a qualidade da instrução 

escolar em terras sob a Coroa lusa. Isso se dava pelo fato de o acervo dessas 

livrarias não se restringir às obras teológicas ou doutrinárias, mas sempre 

abarcar "também outras, de caráter escolar e pedagógico, possibilitando o es

tudo da gramática, da retórica, da música, aritmética, etc."'9. 

Considerando-se que o documento citado por Fr. Willeke é da época da 

ocupação holandesa em Pernambuco (I630-I6S4), espanta que os volumes de 

'8Isabel M. R. Mendes Drumond Braga, "Bibliotecas particulares em Portugal e no Bra
sil: o testemunho das fontes inquisitoriais (séculos XVII-XVIII)," em Márcia Helena Alvim, 
ed., Conhecimento, cultura e circulação de ideias na América colonial Luso-fiispânica (Santo An
dré: Universidade Federal do ABC, 2014), 106. 

'9Maria de Lourdes Salgado Ganho, "Bibliotecas monásticas e cultura~ Didaskalia 24 

(1994): 14J. 
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Ipojuca não tivessem já perecido, como ocorreu com o acervo de outras ca

sas seráficas da região no mesmo período. No entanto, no mesmo artigo Fr. 

Willeke informa com certo pesar que destes 200 tomos existentes quando da 

redação do registro documental, nenhum sobreviveu até o século xx :w. Des

ta afirmação do historiador franciscano surgiu a inquietação que motivou 

este paper, ou seja, tentar identificar em que situação as livrarias franciscanas 

de Pernambuco chegaram ao Oitocentos e qual foi sua importância para não 

apenas a formação de leitores, mas também para a circulação de ideias numa 

Capitania/ Província que, ao longo do século XIX, foi sacudida por diversos 

movimentos revolucionários2
'. 

Para Roger Chartier essas ideias e, consequentemente, sua circulação, ou 
seja, "as significações dos textos, quaisquer que sejam, são constituídas, dife

rencialmente, pelas leituras que se apoderam deles"22• Talvez de fato seja im

possível perceber por completo as significações advindas das leituras das 

obras constituintes das livrarias franciscanas de Pernambuco. Um primeiro 

passo nesse sentido, sem dúvida, é observar seu conteúdo, saber quais obras 

preenchiam as prateleiras, como elas circulavam, como eram adquiridas, 

como chegavam à colônia, quem as lia, todas elas informações que podem, 

num primeiro momento, parecer simples, mas que infelizmente, hoje é qua

se impossível identificar. Um primeiro passo nessa árdua tarefa é pensar a 

quantidade de obras, sua tipologia e área, a partir das parcas informações do
cumentais disponíveis2 3. É o que, no contexto ibero-americano, já foi feito 

com outras livrarias conventuais franciscanas originadas nos séculos XVII e 

XVIII, e que tiveram ventura mais afortunada, resistindo aos percalços dos 

anos e, assim, possibilitaram estudos sobre as práticas pedagógicas, de leitura 

e a circulação de frades, impressos e ideias entre os cenóbios, custódias e pro

víncias seráficas de diversas partes do mundo24. 

20Willeke, "Convento de Santo Antônio de lpojuca•; 344. 
21Revolução Pernambucana (1817), Confederação do Equador (1824) e Revolução Praiei

ra (1848-1850 ). 
22Roger Chartier, "Do livro à leitura," em Roger Chartier, ed. , Práticas da leitura , tradu

ção de Cristiane Nascimento, s• ed. (São Paulo: Estação Liberdade, 20 n ), 78. 
23Arquivo Provincial Franciscano do Recife. Fr. Antônio da Rainha dos Anjos Machado 

(OFM), Livro dos Inventários dos Conventos do Norte, em 5 de julho de 1852, manuscrito,l0 4 fó
lios. 
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Já se afirmou que o Setecentos assistiu ao apogeu das casas conventuais 

da Província de Santo Antonio do Brasil em Pernambuco25• Foi naquele sé

culo que as livrarias conventuais de Recife, Olinda, Ipojuca, Igarassu, Siri

nhaém, Penedo e da Vila das Alagoas cresceram e, mais ainda, constituíram

se como bases da formação dos frades franciscanos, fosse em seus estudos ini

ciais ou nos de caráter mais avançado. O que mais pode se dizer de um con-· 

texto em que, verdadeiramente, havia surgido uma cultura do livro, como 

afirma o Fr. Marcos Almeida? Para ele, no Setecentos pernambucano, "Todas 

as ordens investiram mais em seus cursos de filosofia e teologia, a cultura do 

livro tornou-se assim pouco a pouco um foco de interesse partilhado por clé

rigos e leigos"26• 

24Fernanda Maria Alves da Silva Guedes de Campos, Bibliotecas de História: aspectos da 
posse e uso dos livros em instituições religiosas de Lisboa nos finais do século XVIII, "lese de Dou
torado em Histótia, 2 vols. (Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2013). José Adriano de 
Freitas Ca1valho, "Do recomendado ao lido: direcção espiritual e prática de leitura entre 
franciscanas e clarissas em Portugal no século XVII'; Via Spiritus 4 (1997): 07-56. José Adria
no de Freitas Carvalho, " Introdução," em José Adtiano de Freitas Carvalho, ed ., Da memó
ria dos livros às bibliotecas da memória - Vol. 2: inventário da Livraria de Santo António de Ponte 
de Lima (Porto: f'<lculdade de Letras da Universidade do Porto; Centro Interuniversitário de 
História da Espiritualidade, 2002), 09-19. Rafael M. Pérez García, "La biblioteca dei Con
vento de San Antonio de Padua de Lora dei Río: libros de autor franciscano (1646)'; Hispa
nia Sacra 47 (2005): 745-'794· Saturnino Ruiz de Loizaga, "La biblioteca de un convento 
franciscano: San Bartolomé de Santa Gadea dei Cid (Burgos) (I7TO-l740)'; Scriptorium Victo
riense 55 (1/2) (2008): 197-226. federico Palomo, "Misioneros, libros y cultura escrita en 
Portugal y Espana durante e! siglo XVII ," em Charlotte de Castelnau-L'Estoile, Marie-Lucie 
Copete, Aliocha Maldavsky and Ines G. Zupanov, eds., Missions d'évangélisation et circulati
on des savoirs: XVI e-XVIII e siecle (Madrid: Casa de Velázquez, 2011), 131-150. Jacinto Ramiréz 
Sánchez, "Biblioteca y conjunto histórico artístico dei Convento de San Francisco en Lima 
- Perú'; Biblios 11 (2002): 01-06. Luís de Moura Sobral, "De la libreria, contemplando ai Ci
elo: imagens e cultura visual em livros de ciências e técnicas da Biblioteca de D. Maria Gua
dalupe de Lencastre (T63ü-T7l5), Duquesa de Aveird; Ágora - Estudos Clássicos em Debate 14 
(1) (2012): 169-201. Ângela Barreto Xavier,"Les bibliotheques virtuelles et réelles des fran
ciscains en Inde au XVIIe siecle," em Charlotte de Castelnau-L'Estoile, Marie-Lucie Copete, 
Aliocha Maldavsky and Ines G. Zupanov, eds., Missions d'évangélisation et circulation dessa
voirs: XVIe-XVI/le siecle (Madrid: Casa de Velázquez, 2011), 151-169. 

25Fr. Marcos Antonio de Almeida (OFM), "I: Orbe Serafico, Novo Brasilico": Jaboatão et les
franciscains à Pernamboucau XVllle siécle, 'lêse de Doutorado em História Moderna, 2 vols. 
(Paris: Écoledes Hautes Études em Sciences Sociales, 2012), vol. 1, u. Maria do Carmo 1àva
res de Miranda, Os .franciscanos e a formação do Brasil (Recife: Edições da Universidade Fede
ral de Pernambuco, 1969). 

260 texto original: "Thus les ordres investiront davantage dans leurs cours de philosop
hie et de théologie, la culture du livre devient ainsi peu à peu un centre d'intérêt partagé 
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Não se pode negar que a apreensão do conhecimento científico e filosófi

co se faz, via de regra, por meio do ensino e da leitura, duas atividades in

trinsecamente ligadas e características do cotidiano dos conventos francisca

nos no Nordeste colonial. Em texto já clássico, Roger Chartier assinala como 

o ato de ler aquilo que está impresso é algo que por essência contrasta a efe

meridade e o caráter subjetivo da individualidade com algo conservador, 

fixo e durável, cristal izado no próprio texto impresso e carregado de intenci

onalidades. Para o historiador francês, a dificuldade de se inventariar e racio

nalizar uma prática como a da leitura está justamente no fato de ela muito 

raramente deixar marcas, devido à sua flu idez e dispersão em atos singulares, 

e por conseguir libertar-se "de todos os entraves que tentam submetê-la"27. 

Ainda discorrendo sobre a especificidade do trabalho com a História da Lei

tura, ele afirma: 

( ... ]a le itura não está ainda, inscrita no texto, e( ... ) não há, po rtanto, distância 

pensável ent re o sen tido que lhe é imposto (por seu autor, pelo uso, pe la crít ica, 

etc.) e a interpretaç.ão que pode ser feita por seus leitores; conseqüentemente, 

um texto só existe se houver um leitor para lhe dar um significado.28 

Reconstru ir uma história da instrução e da leitura nas casas franciscanas 

da Província de Santo Antônio do Brasil entre o Setecentos e o Oitocentos, 

portanto, não é tarefa simples, mas por meio do conhecimento do acervo e 

das obras que circulavam e eram lidas nessas livrarias conventuais se pode 

construir uma aproximação plausível com os significados atribuídos, entre 

os franciscanos, aos discursos impressos que lhes chegavam de além-mar. São 

os religiosos franc iscanos, divididos entre mestres e alunos, que vão dar sen

tido aos textos depositados no acervo das livrarias conventuais, e é por esta 

via que se pode chegar a conhecer as ideias e visões de mundo que tais livros 

suscitavam em seus leitores. 

De fato, é possível afirmar que ao final do século XVIII se tinha um públi

co de leitores em Pernambuco, não apenas ligados ao universo religioso, mas 

que englobava também os leigos que haviam se instruído principalmente 

nas classes de gramática mantidas pelas ordens religiosas que funcionaram 

par les d eres et les la"ics'! Almeida, ' 'I; Orbe Serajico, Novo Brasilico", vo l. T, n . 
27Roger Chan:ier, A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos 

XIV e XVJII, tradução de Mary Del Pri01·e, 2 • ed. (Brasília: Editora da UnB, 1998), 11. 

28Chartier, A ordem dos livros, u. 
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ainda por um bom tempo após sua proibição pela Coroa portuguesa, sendo 

depois substituídas pelas aulas régias, nos moldes idealizados por Pombal. 

No caso dos franciscanos, esses mantiveram classes desse tipo, extramuros, 

ao menos até 178529• Ao contrário do que se difundiu durante um bom tem

po na historiografia brasileira específica sobre os irmãos de Assis, hoje já se 

pode afirmar que eles tiveram sim uma forte atuação na área da instrução 

no Brasil colonial, não se atendo apenas à catequese: 

Diferentemente do que se tomou senso comum, a educação Colonial não se tra
tou apenas de iniciação aos preceitos cristãos ou catequese. Os frades estabeleceram 
e conservar<~m aqui as seguintes modalidades de ensino: Escola de primeims letras 
em regime de internatos para indígenas, Escola de Primeiras letras em regime de 
externato para leigos, Escola Secundária Interclassista para a elite Colonial e para a 
formação na Ordem, Ensino Superior em regime de internato par<~ formação na 
Ordem e Ensino Superior Misto em regime de externato para a elite Colonial e 
para a formação também do clerosecular.30 

A atuação dos franciscanos no ensino de primeiras letras durante todo o 

período colonial é, inclusive, destacada por Fr. Venâncio Willeke já em 1961, 

diferenciando-se substancialmente daquela praticada pelos inacianos quanto 

ao público atendido nas classes de gramática, essenciais para o início da vida 

intelectual e posterior inserção na sociedade colonial, especialmente para 

aqueles que teriam que galgar a posições sociais mais privilegiadas a partir 

do próprio esforço e não por desígnio de berço: 

{ ... ]Enquanto as escolas dos Jesuítas de preferência visavam às cidades, as escolas 
dos franciscanos beneficiavam o interior, onde os padres seculares na qualidade 
de capelães dos engenhos de açúcar instruíam tão somente os filhos da chamada 
'Casa Grande', ficando porém os povoados dependentes da caridade dos filhos de 
S. Francisco.31 

Consultando não apenas o Novo Orbe Seraphico Brasilico, mas também as 

Atas Capitulares provinciais, de fato se pode recuar a instalação de aulas de 

primeiras letras ou escolas de gramática pelos franciscanos no Nordeste colo-

29Miranda, Os .franciscanos e a formação do Brasil, 97-98. 
301ània Conceição Iglesias, A experiência educativa da Ordem Franciscana: aplicação na 

América e sua influência no Brasil colonial, lese de Doutorado em Educação (Campinas: Uni
versidade Estadual de Campinas, 20JO), 342. 

3'Willeke apud Miranda, Os franciscanos e a formação do Brasil, 199. 
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12) Sacristia com lavabo de mármore 

13) Via Sacra 

14) Alpendre 

15) Claustro 
16) Antigo Cemitério da comunidade 

17) Capela Mór (reconstruída em 1935) 
18) Altar Mór do Sr. s•• Cristo 

19) Varanda que existiu no século XVIII 

20) Altar de Nossa Senhora 

21) Altar de São José 

22) Capela dos Milagres (depois de 1665) 

23) Nicho de São Benedito 
24) Capela do Sat,"Tado Coração de Jesus (antigo Santuário do Sr. s•• Cristo) 

25) Nicho de São Roque 

26) Corpo da Igreja (nave) 

27) Nicho de Santa Luzia 

28) Torre (depois de 1645) e Batistério (depois de 1895) 

29) Pórtico (depois de 1645) 

30) Antessala da Portaria 

31) Sala das Associações, antiga escola de Gramática (de 1719 a 1785) 
32) Cruzeiro, várias vezes reconstruído 

Fig. I Planta baixa aproximada do Convento de Ipojuca (PE) com legendas32
• 

Nota: Veja-se que o n . 31 da legenda destaca o espaço utilizado para as aulas de 

gramática no século XVIIl e onde hoje funciona a secretaria/ recepção da casa 

franciscana, ainda em atividade em nossos dias. 

A livraria funcionava no primeiro andar, por sobre a Sacristia e seu depósito (n e 
12), e foi destruída no incêndio de 1935 que arruinou boa parte do convento, depois 
restaurado. 

nial a 1650, em Sergipe33. Muitas dessas aulas eram ministradas extramuros a 

bem do povo e sem despesa alguma aos atendidos por tais atividades, como 

aparece explicitamente em alguns documentos34• Qyanto às classes elemen

tares, Miranda salienta que as fontes compulsadas por Fr. Willeke nos Arqui

vos da Província de Santo Antônio, no Recife, apresentam certas discrepân-

3~F-onte da planta e das legendas: Miranda, Os .franciscanos e a formação do Brasil, 97-98. 
33'~tas Capitulares da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil (1649-1893)~ 

com introdução e notas de Fr. Venâncio Willeke (OFM), Revista do Instituto 11istórico e Geo· 
grqfico Brasileiro 286 (1970): 98. 

34WiJJej~? "Convento de Santo Antônio de Ipojuca~ 301. 
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cias em relação às datas registradas por Fr. Jaboatão em seu Novo Orbe. No 

caso da Capitania de Pernambuco, foi possível identificar a existência de cur

sos regulares de gramática funcionando extramuros e de forma praticamente 

ininterrupta nas casas de Penedo (1718-1782) e Vila de Alagoas (1718-1780) -

ambas na porção mais ao sul que viria a formar a Capitania de Alagoas em 

1817 -;de Sirinhaém (1719) e de Ipojuca (1719-1780)35• 

A livraria do convento de Ipojuca possivelmente permaneceu de peque

nas dimensões, comportando um número de obras não muito maior do que 

aquele relatado no documento de 1648, já que naquela casa só se instalaram, 

ao longo do Setecentos e de forma constante, as aulas de gramática, tanto 

para os noviços como também para os moradores da vila. No Oitocentos, as 

aulas de gramática se restringiriam aos poucos postulantes que passaram por 

aquela casa. Tal acervo poderia até mesmo conter volumes dedicados às gra

máticas latina e portuguesa e, talvez, até à gramática das línguas indígenas, o 

que constituiria uma fonte interessantíssima sobre o ensino de primeiras le

tras no Setecentos em Pernambuco, mas o espaço foi totalmente destruído 

no incêndio que se abateu sobre o cenóbio na noite da festa de Santo Cristo 

de 1935. De fato, dessa livraria não restaram nem mesmo as estantes, certa

mente também de feitio Barroco ou Rococó, como as dos conventos de Sal

vador, Olinda e Recife. 

O fato é que o Oitocentos chegou às livrarias franciscanas no turbilhão de 

uma aparente maldição que se abatera sobre os cenóbios seráficos no ocaso 

da centúria anterior, com seu esvaziamento crescente motivado pela Proibi

ção Régia de admissão de noviços na Província, decretada por D. José I em 

176436, veementemente reforçada pelo Aviso Régio de 26 de maio de l76937, 

35~tas Capitulares'; passim.; Fr. Antonio de Santa Maria Jaboatam (OFM),Novo Orbe 
SerajicoBrasilico ou Chronica dos Frades Menores da Província do Brasil, 2 vols. (Rio de Janeiro: 
Typographia Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858), http://books.google.com.bn'; 
Miranda, Os .franciscanos e a formação do Brasil, 200-202. 

360 Decreto Régio de 30 de janeiro de 1764 vedou a Provmcia de Santo Antônio doBra
sil de receber noviços por catorle anos. Miranda, Os franciscanos e a formação do Bra
sil,92. Albertina Marques Pires Belo, As Ordens 'lérceiras de São Francisco na Zona da Mata: im· 
plantação da Província Franciscana de Santo António do Brasil ao longo dos séculos XV/I e XVIII, 
Tese de Doutorado em Histó1ia da Arte, 3 vols. (Lisboa: Universidade Lusíada de Lisboa, 
20n), vol. 2, 24. 

370s governos de D. José I e de D. Maria I constantemente tentaram, por meio de diver
sas medidas, controlar e mesmo impedir o crescimento das ordens conventuais e monásti~ 
cas no Reino e no além-mar, com vistas a tOlher o fortalecimento econômico destas con-
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de alcance mais amplo, e mantida de forma velada pelo Império brasileiro 

após a Independência em 1822, salvo alguns momentos fugidios, em que per

missões provisórias propiciaram o aceite de poucos jovens postulantes à vida 

seráfica. Essas admissões se encerrariam quase que por completo em 1845, 

com o Decreto emitido por D. Pedro 11 e que proibia a entrada de noviços em 

todos os mosteiros, conventos e seminários do país, salvo em caso de prévia 

autorização imperial, nunca concedida. Ao raiar da República, em 1889, ha

via apenas nove frades franciscanos no país, oito na Província de Santo An

tônio e apenas um no SuJ38. 

Ao longo de todo o Oitocentos, portanto, o inevitável envelhecimento e 

morte dos seráficos mais idosos foi esvaziando as casas conventuais de forma 

inexorável, o que trouxe sérias consequências para o acervo bibliográfico tão 

diletantemente coletado pelos irmãos de Assis em Pernambuco desde a insta

lação dos franciscanos na América portuguesa. Em 1876, por exemplo, devi

do ao abandono em que se encontrava o convento recifense, o acervo rema

nescente de sua livraria estava em tão mal estado, com as obras depositadas 

em local inadequado e sua maior parte infestada de pragas, apresentando 

praticamente a totalidade de suas páginas arruinadas, que seus volumes ain

da em condições de uso foram separados e os restantes, sumariamente des

cartados no quintal do convento e queimados, como destacado com extremo 

pesar por Pereira da Costa em Relatório ao Presidente da Província de Per

nambuco, cujo teor o historiador também registrou em seus Anais Pernam

bucanos. A tragédia da livraria recifense não parou ali, pois dez anos depois, 

gregações e sua consequente e possível autonomia em relação à Coroa e à instituição do Pa
droado. Uma das medidas mais comuns foi a limitação ou veto à admissão de noviços, pre
sentes em diversos decretos, Proibições e Avisos Régios emitidos entre 1762 e 1790. Ver:An
tónia Fialho Conde, "O mosteiro de S. Bento de Cástris e a décima eclesiástica•; Revista 
Portuguesa de I-fistória XXXVI (1) (2002/2003), 164. António Alberto Banha de Andrade, A 
reforma pombal i na dos estudos secundários (1759-1771): contribuição para a I-fistória da Pedagogia 
em Portugal, 2 vols. (Coimbra: Por Ordem da Universidade de Coimbra, 1981), vol. 1, 570 . 
Neste longo período, muitas vezes as casas religiosas conseguiam permissões temporárias 
para admitir postulantes ao noviciado. Segundo Maria do Carmo Miranda, a Província de 
Santo Antônio do Brasil, durante a segunda metade do Setecentos, teve seus pedidos de en
trada de noviços atendidos pe la Coroa portuguesa apenas por três vezes até 1800. Miranda, 
Os franciscanos e a formação do Brasil, 92. 

38A proibição se devia à não resolução de uma divergência entre o Império brasileiro e a 
Santa Sé, em questões relativas ao Padroado. Miranda, Os.fi"anciscanos e a formação do Brasil, 
92. 
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Figs. 2 e 3 Aspectos do convento de Ipojuca após o incêndio de 193539. 

Nota: Na foto que mostra a parte superior do claustro aparece, à esquerda das escadas 

colocadas sobre o telhado, a porção do primeiro andar do convento onde ficava 

instalada a livraria da casa franciscana. 

39Fonre das fotos: Fr. Venâncio Willeke (OFM), Resumo bistorico do Convento de Santo An
tonio e do Santuario do Senhor Santo Cbristo de !pojuca (Ipojuca: Editores Religiosos Francisca
nos, 1938), 38. 
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quando da inspeção de Pereira da Costa, nenhum dos 1.578 volumes que ha

viam escapado às chamas merecia ser transferido para a Biblioteca Pública: 

Sobre a importância das bibliotecas dos conventos, passamos a consignar o que 
escrevemos em um Relatório apresentado ao govêrno em 21 de junho de 1886, 

que corre impresso, dando conta da incumbência que nos fo i cometida, de exa
minar e dar parecer sobre os livros e documentos existentes nos conventos e 

mosteiros do Recife e Olinda, que conviesse, mediante cessão da autoridade com
petente, remover para a Biblioteca Pública. 

[ ... } 
A livraria dêste convento [de Santo Antônio do Recife] está completamente per

dida. 

Mais pequena que as dos demais conventos (das cidades de Olinda e do Recife}, 
não lhes era inferior em material; no entretanto o abandono em que ficou deu 

lugar a não se encontrar, dentre os 1.578 volumes que ainda restam, um só apro
veitável, tal é o estado em que se acham! 

Em 1876 fêz"'$e uma escolha nos livros, e os que estavam em mau estado foram 

retirados, lançados ao quintal e queimados. São decorridos dez anos, e aquêles 
que então ficaram pelo seu bom estado de conservação, hoje estão completa

mente inutilizados. 

Colocada a biblioteca no segundo andar do extremo do edifício, em uma sala pe

quena, baixa, forrada, sem luz nem ar, por conservar-se fechada desde longo 
tempo, tudo isto deu lugar à sua completa ruína, tanto mais lamentável pela 

abundante e escolhida coleção de livros que possuía, como se verifica ainda pelo 

número que resta, aliás muito resumido. 

Como as demais livrarias que visitei, constava quase que das mesmas obras, com 

variedade porém muito limitada. 

A livraria compreendia-se numa única sala, medindo 9,30m. de extensão sôbre 

5,35m. de largura, com uma porta de entrada e três janelas, sendo todo o espaço 
restante ocupado por estantes, sem elegância alguma, mas de muita solidez. 

Entre as duas janelas que deitam para o quintal nota-se um pequeno, mas ele

gante altar sôbre o qual existia uma imagem de S. Boaventura. Tôda a sala é con
tornada de uma cimilha[sic}, que coresponde à altura da cornija das estantes, e 

da qual começa o fôrro, que é todo pintado de flores e grinaldas, em fundo bran
co; notand0"'$e no centro uma espécie de escudo em que se inscreveu o V. 11, do 

Cap. 8 dos Provérbios: "Melior est sapientia cunctis pretiocissimis: et omne desi

derabile comparare"[sic).40 

4°Francisco Augusto Pereira da Costa, Anais Pernambucanos- Vol. LX: 1824-1833 (Recife: 
Arquivo Público Estadual, 1965), 224, 227-228. A redação latina correta deste versículo do 
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Acervos, preferências temáticas e destino das livrariasfi"anciscanas 

Mas como se chegou a este estado de coisas? Jogar-se às chamas uma parte e 

dez anos depois descartar a totalidade de um dos riquíssimos acervos cuja 

construção fora resultado do esforço de tantos e ao qual qualquer dano po

deria ser punido de forma tão dura estabelecida no início da centúria ante

rior, chegando ao extremo da excomunhão, segundo os Estatutos provinciais? 

Não há paradoxo e tampouco desastre maior do que esse, quando o tema 

são os livros e seu abrigo nas livrarias criadas nas casas religiosas franciscanas 

de Pernambuco. De alguns desses espaços de leitura e erudição não restou 

registro algum das obras que possuíam ou de seu cotidiano. 

Para apenas três dessas livrarias seráficas, as de Recife, de Olinda e de Iga
rassu, é possível se ter uma noção bem significativa de seus acervos, hoje per

didos ou dispersos, pois há um inventário manuscrito, atualmente deposita
do no Arquivo Provincial Franciscano do Recife, onde estão listadas as obras 
dessas três bibliotecas e também as dos acervos das casas paraibana e de Sal

vador. O documento foi elaborado em 1852 pelo Fr. Antônio da Rainha dos 
Anjos Machado, OFM, incumbido da tarefa para depois se preparar a trans
ferência de parte desses livros para a biblioteca da Faculdade de Direito do 

Recife4 ' , numa das iniciativas para se intentar a formação do acervo embrio

nário da Biblioteca Pública Provincial, criada pela Lei n. 293, de os de maio 
daquele ano, e que também obrigava as tipografias a remeterem à institui

ção ao menos um exemplar de todas as obras impressas em Pernambuco a 

partir de então42. 

O inventário elaborado pelo Fr. Antônio Machado permite afirmar que 

tais livrarias, especialmente as de Recife e Olinda, não deixavam a desejar 

Antigo Testamento, t ranscrito da livraria olinde nse por Perei ra da Costa e presente no Li
vro dos Provérbios, é "Melior est enim sapie ntia cunctis pretiosissimis: et omne desiderabi
le ei non potest conparari" (Provérbios, 8:11), que pode ser t raduzido como '1\ sabedoria é 
melhor do que todas as coisas mais preciosas: e tudo desejáve l não pode ser comparado a 
ela'~ 

4'Aimeida, "I.:Orbe Serajico, Novo Brasilico", vol. 1, 199. 
42Luiz Antonio Gonçalves da Silva, Civilizadoras instituições: bibliotecas provinciais brasi

leiras no século XIX, Relatório de Estágio de Pós-Doutorado (Rio de Janeiro: Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Info rmação/ Universidade Federa l do Rio de Janeiro, 20 12), 
47, 74. Presidência da Província de Pernambuco, Relatório que à Assembléa Legislativa Pro
vincial de Pernambuco, apresentou na abertura da sessão ordinaria em o r.o de março de r853 o 
exm. presidente da mesma província, Francisco Antonio Ribeiro (Recife: Typ. de M.F. de Faria, 
1853), 12. 
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o 85~ . 

Fig. 4 folha de rosto do Livro dos Inventa rios dos Conventos do Norte, manus

crito datado de julho de 1852, elaborado pelo Fr. Antônio da Rainha dos An
jos Machado, OFM. Acervo do Arquivo Provincial Franciscano do Recife. Foto: 

acervo da autora, 2015. 
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quanto ao tamanho de seu acervo, se comparadas àquelas de outros cenóbi

os franciscanos no Brasil imperial. Ao longo do século XIX, por exemplo, di

versos viajantes estrangeiros se referem à biblioteca do convento franciscano 

carioca, que por volta de 1850 teria cerca de 3.000 volumes43. 

É possível se imaginar que as duas principais livrarias franciscanas que 
adentraram o Oitocentos em Pernambuco, as das casas de Recife e de Olinda, 
podem ter chegado a igualar ou mesmo superar o acervo dos conventos será

ficas do Rio de Janeiro ou de Salvador que lhes eram contemporâneos. Sobre 
a livraria franciscana de Olinda, ainda afirma Pereira da Costa, já na penúlti
ma década do XIX: 

A livra1·ia dêsse convento (de S. Francisco de Olinda} ocupa um salão no 2°. an
dar do edifício, correspondente à portaria, medindo de comprimento 11,53 m. e 
9 ,30 m. de largura, o qual é todo ocupado por elegantes estantes fixas, de primo
roso trabalho de talha, com colunas divisórias, cornijas e ornamentações, pinta
das e douradas; notando-se no espaço COITespondente à janela central da fachada 
que deita para o pátio do edifício, um altar do mesmo estilo arquitetônico das es
tantes, mas de ornamentação superior, sobre o qual existia uma imagem de S. 
Boaventura, que se acha colocada em um dos altares da igreja. 

O tecto é contornado de elegante corníja, todo apainelado a óleo; notando-se no 
centro um quadro da Virgem, de tamanho natural e do qual partem as orna
mentações e emblemas diversos, artisticamente dispostos, que compõem o todo 
da pintura do tecto, que, aliás, se conserva ainda em muito bom estado. 

Se pelo lado material é a biblioteca de S. Francisco um valioso atestado da gran
deza e esplendor das ordens religiosas em tempos idos, não o e ra menos pelo ri
quíssimo cabedal que possuía em obras estimadíssimas, dos mais notáveis auto
res do tempo, e que, conservadas, seriam hoje de um inestimável valor 
bibliográfico, não só pela sua raridade e merecimento, como pela beleza de suas 
edições. 

Infelizmente, porém, o lamentável abandono a que foi votada, e a incúria pe la 
sua conservação deram lugar ao quase total estado de aniquilamento em que se 
acha. 

Dos volumes que restam, e que aproximadamente se podem calcular em dois 
mil, o número aproveitável é assaz insignificante, e se mais tarde fôsse tomada a 
deliberação de mandá-los escolher e separar, sem dúvida tudo se perderia. Cum
pre, porém, notar que a aproximação que deixei mencionada é muito inferior à 
que poderia conter a biblioteca quando completa, porquanto ocupam os livros 

43Luiz Antonio Gonçalves da Silva, "Bibliotecas brasileiras vistas pelos viajantes no sécu
lo XIX '; Ciência da Informação 39 (1) (2010): 75. 
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existentes um espaço de metade das estantes: pelo que calculo contivesse os seus 
cinco mil volumes.44 

Qyadro I 

Temas predominantes na livraria franciscana de Olinda 

(inventário de 1852- 896 volumes)4S 

Temas principais Número de títulos 

Teologia 29 
------< 

Estudos Bíblicos 26 

Moral 15 

Obras de Piedade 9 

Filosofia 8 

Doutrinas da Igreja/ Normas e Dete rminações Pontifícias 6 

Obras Franciscanas 6 

Sermões 5 -
Direito Canônico 5 -

História Franciscana 5 

Dicionários 4 

História da Igreja 4 

Bíblias 2 --História de Portugal I 2 

Crônicas Franciscanas I 
- -

Note-se que o Convento de Nossa Senhora das Neves46, em Olinda, se 

constituía como uma das duas casas responsáveis pela formação teológica su-

44Costa, Anais Pernambucanos, 224-225. 
45Aimeida, "tOrbe Serajico, Novo Brasilico", vol. 1, 192; vol. 2, 492-514. 
46Embora desde o pe ríodo colonial fosse e continue a não ser incomum se denominar o 

convento olindense como "de São Francisco'; sua verdadeira invocação é dedicada a Nossa 
Senhora das Neves. Tal confusão é comum nas casas religiosas no Brasil, onde normalmen
te a população mais humilde por vezes ignorava a invocação original desses cenóbios e os 
denominava pelos santos mais conhecidos da congregação em questão. Ocorre o mesmo, 
por exemplo, com o convento carmelita de Santo Albeno, em Goiana, na região none do 
litoral pe rnambucano, que aparece muitas vezes referido como "de Nossa Senhora do Car
md' em relatos de viajantes, documentos civis e religiosos ou memórias, datados tanto do 
perfodo CQlonial, já do Império ou mesmo da República. 
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perior dos noviços franciscanos na Província de Santo Antônio do Brasil. Tal

vez, por isso mesmo, sua livraria disputasse ombro a ombro, tanto em tama

nho como em variedade de títulos, com a da casa de Salvador, onde ficava o 

outro principal centro seráfico de estudos teológicos maiores da mesma Pro

víncia Franciscana. Essa vocação aparece nos temas das obras presentes em 

seu acervo no catálogo de 1852, discriminados no Qyadro I. 

Em julho de 1852 a livraria do convento franciscano de Olinda contava 

com 896 volumes, já seriamente danificados segundo o inventário do Fr. An

tônio Machado, isso sem contar os mais de trinta tomos de Teologia Dogmá

tica que estariam, por empréstimo dos frades, em poder de um certo D r. Fa

rias47. Na verdade, diante da realidade das casas conventuais da Província de 

Santo Antônio do Brasil quanto à quantidade de frades e escasseamento ab

surdo de noviços ao longo do Oitocentos, não seria demais pensar que, com 

o avançar dos anos, a livraria seráfica olindense tenha chegado a uma situa

ção tão trágica quanto a de sua congênere do Recife. 

De fato, em 2008 as pesquisadoras Banira Ferraz Barbosa, Débora Men

des e Maria Helena Assis puderam afirmar, em artigo sobre os acervos histó

ricos e artísticos do Convento de Nossa Senhora das Neves, que nada restava 

de sua biblioteca original, posto que as obras que atualmente a compõem 

são, em sua totalidade, aqu isições posteriores à chegada dos frades alemães 

da Saxônia em 1893, quando da restauração da Província 48. No entanto, no 

mesmo trabalho se registrava que uma pequena e escura sala do cenóbio 

abrigava alguns poucos volumes da segunda metade do século XVIII em esta

do de conservação deplorável, aos quais se somavam outros vinte e dois vo

lumes também do Setecentos, guardados na cela 37, e que permitiam o ma

nuseio. No entanto, no geral todas essas obras estavam já praticamente 

perdidas ao final da primeira década do presente século: 

Grande parte deles está deterio rada pela ação de insetos (traças, baratas) ou fun

gos como o anóbio; há, também, vo lumes com densas camadas de veneno, o que 

torna bastante arriscado seu manuseio. 

[ ... ) Essa coleção [da cela 37) apresenta-se mais bem conservada que as demais 
[ ... ], ainda que apresente, em menor intensidade, os mesmos tipos de dete riora-

47 Almeida, "EOrbe Serafico, Nouo Brasilico", vol. 2 , 514. 
48Bartira Ferraz Barbosa, Débora Mendes e Maria Helena Assis, "Acervos históricos e ar

tísticos: Convento de São Francisco, em Olinda'; Revista Lus6fona de Ciência das Religiões, 
2008 (13/T4): 304·305. 
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ção: gordura, ação de insetos e fungos e ca madas de veneno. [ ... ] Diversas páginas 

foram perd idas ou con umidas por insetos. O conteúdo [da maioria] dos liv ro 

forma uma ma a compacta, o que impo ibilita folhear a página eq uer para 

obter dados como o ano da edição e o local da impressão.49 

59 

Como Pereira da Costa notara em seu rel atório sobre as bibliotecas conven

tuais pernambucanas em 1886, de fato não havia grande va riabilidade nos te

mas gerais das obras que estas abrigavam, e isso pode ser constatado também 

no que se refere àq uelas pertencentes às casas franciscanas, malgrado certa

mente que um elevado número delas já se houvesse perdido em todas essas 

livra rias, dada a decadência da Província Francisca na ao longo de todo o XIX 

e sua consequente extinção, acarretando a falta de cuidados que se abateu 

sobre tais acervos com o avanço dos anos. 

Fig. Estantes 7 e 8, Livraria do Convento de Nossa Senhora das Neves, 

Olinda, Pernambuco. 
Nota: A e tante da biblioteca oli nden e ão de madeira de lei policromada, em to n 

pa téi de ro a e azu l, com detalhe em ou ro, de caracterí ri ca Rococó, certamente 

fabricadas no s 'cuJo XVIII. QJ,tase a totalidad do ac rvo hoje depositado em suas 

prate leira é de fin do écul o XIX ou já da primeira metade do éculo XX. A ala da 

livraria conventual fica no I 0 andar, tem rr,s X 9,3 m e traz as janelas voltadas para a 

fa chada po terior da ca a eráfica, o que garante ótima iluminação natural dura nte a 

manhã e também venti lação durante todo o dia, por e tratar da direção do litoral. 

oto: acervo da autora, 2 0II. 

49Barbosa, Mendes e Assis, '\~\cervos históricos e artísticos': 30 4. 
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No convento de lgarassu o inventário elaborado pelo Fr. Antôn io Macha

do em 1852 registrou apenas 143 volumes na biblioteca, quantidade que re

flet ia também o fato de naquela casa terem se desenvolvido apenas as aulas 

de gramática e os chamados estudos teológicos introdutórios para os novi

ços, que ao avançar em sua formação religiosa deveriam transferir-se para 

Olinda ou Salvador. No geral, o quadro referente a esse acervo não apresen

ta grandes novidades em relação àquele da livraria franciscana de Olinda. 

Suas prateleiras abrigavam obras dedicadas essencialmente aos estudos re

ligiosos, assim como as do Convento de Nossa Senhora das Neves, pois a casa 

de Igarassu era, ao lado da de Paraguaçu, na Bahia, responsável pelos chama

dos "estudos menores" de Teologia e Filosofia 5°, antes de os noviços seguirem 

para O linda ou Salvador a fim de aprofundar sua formação. 

Qyanto aos temas presentes no acervo da livraria de Igarassu, observe-se 

o quadro a seguir: 

Qyadro2 

Temas predominantes na livraria franciscana de lgarassu 

(inventário de 1852- 143 volumes)5' 

Temas principais Número de títulos 

Estudos Bíblicos 13 

Teologia 7 

Obras Marianas 3 

Obras Franciscanas 2 
r--

Obras de Ritualística/ Cerimonial 2 

Obras de Piedade 2 

Sermões 2 ~ ~ 

Emblemática/ Modelos Artíst icos I 
r-

História de Portugal [ 
'-----

Manuais para Confessores 1 

Normas e Determinações Pontifícias [ 

5°''Atas Capitulares'; 215. 

5' Almeida, ''l:Orbe Serafico, Novo Brasilico", vol. 2, 527-533· 
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Ao modo de um arremate 

Talvez ao chegar a este ponto se tenha a impressão de uma incompletude. A 

frustração de não saber ao certo qual foi o destino de acervos bibliográficos 

que parecem ter sido tão ricos e significativos como os dos franciscanos em 

Pernambuco, contudo, deve servir de motivação ao aprofundamento das 

pesquisas sobre o tema. Perceber a importância que as livrarias tinham para 

a formação religiosa dos noviços da Ordem já no momento do estabeleci

mento dos Estatutos da Província de Santo Antônio do Brasil, certamente é 

um primeiro passo nesse sentido, do mesmo modo que começar a mapear as 

ideias que circulavam entre os conventos por meio dos livros e de sua leitura 

a partir dos acervos que tais livrarias abrigavam, por sua vez, também se 

constitui em etapa fundamental para que se alarguem as possibilidades de 

entendimento sobre o tema. 

Nessa perspectiva, é sempre bom lembrar as palavras de Roger Chartier 

sobre o que seria desejável para o desenvolvimento do campo de pesquisas 

da história da leitura e, por extensão, dos livros: 

Parece-me que o que podemos fazer na história da leitura não é restituir as le itu· 

ras de cada leitor do passado ou do presente, como se tratássemos de chegar à le i
tura do primeiro dia do mundo, mas sim organizar modelos de leitura que cor

respondam a uma dada configuração histórica em uma comunidade particular 

de interpretação. Desta maneira, não se consegue reconstruir a le itura, mas des
crever as condições compa1tilhadas que a definem, e a partir das quais o leitor 

pode produzir esta criação de sentido que sempre está presente em cada le itura. 
[ ... ) Devemos reconstruir as convenções de leitores que só permitem, quando as 

fontes o oferecem, a compreensão de práticas particulares, já que entendidas 
como exemplares [ ... ).52 

A leitura nos ambientes conventuais, como bem se sabe, foi matéria regu

lamentada praticamente desde que se organizaram as primeiras congrega

ções cristãs. Em muitas delas havia determinações explícitas inclusive quanto 

à definição de um leitor em cada casa religiosa, figura responsável pela leitu

ra pública, em voz alta, dos textos sagrados para audição e instrução dos reli

giosos ocupados com outras atividades. Ritmo e entoação dos textos tinham 

uma importância determinante nessas ocasiões, gerando expectativas de lei-

52Roger Chartier, Cultura escrita, Literatura e História, tradução de Ernani Rosa (Porto 
Alegre: Artmed, 2001), 32·33· 
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tura que podiam ser as mais variadas possíveis53. À leitura pública que se fa

zia nas casas franciscanas de Pernambuco só se pode chegar por meio da aná

lise do discurso presente em seus livros, um horizonte que, a partir das dire

ções que se apontam a partir do presente texto, merece ser perseguido. Fica 

aq_ui esse desafio. 

53 Antonio Castillo Gómez, Livros e leituras na éspanba do século de ouro, tradução de Ma· 
risa Midori Daecto (Cotia: Ateliê Editorial, 20 14), 131. 
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