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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma breve perspectiva histórica sobre os             
catálogos produzidos pelos jesuítas no Brasil colonial. Por outro lado, pretendemos abordar            
sobre o uso contemporâneo que podemos dar a esses objetos do passado e que sobreviveram               
até a contemporaneidade - em nossa visão, tais objetos podem ser considerados lugares de              
memória, conforme o conceito de Pierre Nora. Deste modo, apontamos brevemente alguns            
marcos da catalogação mundial entre os séculos XVI e XVIII, falamos sobre a perspectiva              
jesuíta da produção de catálogos no Brasil e, por fim, buscamos refletir sobre esses mesmos               
catálogos antigos como lugar de memória. 
 
Palavras-chave: Brasil Colônia. História dos Catálogos. Jesuítas. Lugar de Memória.  
 
 

ABSTRACT 
 

The present work aims to present a brief historical perspective on the catalogs produced by               
the Jesuits in colonial Brazil. On the other hand, we intend to address the contemporary use                
that we can give to these objects of the past and which have survived to the present day - in                    
our view, such objects can be considered sites of memory, according to the concept of Pierre                
Nora. In this way, we briefly point out some landmarks of world cataloging between the               
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sixteenth and eighteenth centuries, we talk about the Jesuit perspective of the production of              
catalogs in Brazil, and finally, we seek to reflect on these same old catalogs as a site of                  
memory. 
Keywords: Catalogue History. Colonial Brazil. Jesuits. Sites of Memory. 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A história da catalogação dialoga diretamente com a história das próprias bibliotecas.            

Desde as primeiras bibliotecas os profissionais que nelas trabalhavam procuravam meios de            

agrupar e guardar as informações dos documentos que faziam parte de seus acervos. 

Contudo, cabe salientar, nem sempre os catálogos foram estruturados da maneira           

como conhecemos hoje, muito menos as funções de outrora são como as da             

contemporaneidade. Isto é, uma vez que, em determinado momento, a terminologia           

catalogação não existia, ela era entendida através da elaboração de seu próprio produto, o              

catálogo. Isso pode significar que a própria catalogação e seu produto (o catálogo) foi, ao               

longo do tempo, ganhando forma. Então, por exemplo, se inicialmente ela dava conta apenas              

do título da obra, posteriormente ela buscou acrescentar novas informações. 

Levando em consideração que a área da catalogação e seu produto passaram por             

muitas transformações ao longo do tempo e que as técnicas utilizadas para sua confecção,              

bem como o próprio item passaram por atualizações no decorrer da história, nos perguntamos:              

quais usos fazemos desses objetos do passado que não foram descartados? Quais são os usos               

dos catálogos do passado que sobreviveram até a contemporaneidade? 

Atualmente há instituições que fazem a salvaguarda desses artefatos do passado, pois            

eles são, em certa medida, marcas temporais, provas históricas; eles carregam a memória de              3

determinado período histórico e de uma dada instituição a qual pertenceu. Isso ocorre porque              

3 Entendemos memória no sentido legoffiano: “a memória como propriedade de conservar certas informações, 
remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 
impressões ou informações passadas ou que ele representa como passadas” (LE GOFF, 2003, p. 419). 
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“o processo da memória no homem faz intervir não só a ordenações de vestígios, mas também                

a releitura desses vestígios” (CHANGEUX, 1972  apud LE GOFF, 2003, p. 420). 4

Neste trabalho pretendemos discutir sobre os catálogos brasileiros do período colonial,           

especialmente aqueles relacionados com a Companhia de Jesus entre os séculos XVI e XVIII              5

– tal recorte de tempo foi escolhido por ser o período em que os jesuítas permaneceram no                 

Brasil, antes de serem expulsos pelo Marquês de Pombal . Deste modo, primeiro debateremos             6

sobre a história e função dos catálogos produzidos pelos jesuítas durante o Brasil colônia e,               

posteriormente, argumentaremos em favor do uso que estes mesmos catálogos que           

sobreviveram até a contemporaneidade têm – em nossa perspectiva, tais artefatos são vistos             

como lugares de memória (NORA, 1993). 

 
2 PEQUENAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A CATALOGAÇÃO MUNDIAL E A         
BRASILEIRA ENTRE OS SÉCULOS XVI E XVIII 
 
 
2.1 Alguns marcos da catalogação mundial nos séculos XVI, XVII e XVIII 

 

O termo história sugere um desenvolvimento evolutivo ou gradual, mas este não é o              

caso da catalogação; os antigos eram tão proficientes nesta arte como hoje somos (NORRIS,              

1939). De acordo com esta premissa, podemos pensar que não existe certo ou errado na               

catalogação, há, todavia, diferentes formas e objetivos pretendidos por ela; estes, obviamente,            

variam conforme os usos que dada sociedade faz da catalogação. Deste modo, devemos             

4 CHANGEUX, J. P. Discussion a JP Changeux e A. Danchin. Apprendre par stabilisation sélective de synapses 
en cours de développment. L’unité de l’homme. Invariants biologiques et universeaux culurels. Paris: Seuil, 
p. 351-357, 1972. 
5 “A Companhia de Jesus [...], cujos membros são conhecidos como jesuítas, é uma ordem religiosa fundada 
em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Íñigo López de Loyola, 
conhecido posteriormente como Inácio de Loyola. A Congregação foi reconhecida por bula papal em 1540. É 
hoje conhecida principalmente por seu trabalho missionário e educacional”. Disponível em: </ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus#cite_note-4/>. Acesso em 15 de nov. 2017 
6 “Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549 liderados por Manoel de Nóbrega e começaram sua catequese 
erguendo um colégio em Salvador da Bahia, fundando a Província Brasileira da Companhia de Jesus. Cinquenta 
anos mais tarde já tinham colégios pelo litoral, de Santa Catarina ao Ceará. Quando o marquês de Pombal os 
expulsou, em 1760, eram 670 por todo o país, distribuídos em aldeias, missões, colégios e conventos”. 
Disponível em: </ https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus/>. Acesso em 25 de mai. 2018 
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considerar que ao longo da história foram desenvolvidas muitas práticas de catalogação,            

algumas vezes complementares ou convergentes, outras vezes divergentes. 

Entre os séculos XVI e XVIII houve uma profusão de técnicas de catalogação e,              

consequentemente, da manufatura de catálogos. Segundo Mey e Silveira (2009, p.66) “no            

início do século XVI surge um catálogo classificado e que incluía também um índice              

alfabético de autor: o catálogo do mosteiro de Syon, em Isleworth, na Inglaterra”. Nesta              

ordem, os monges e as freiras viviam em edifícios adjacentes, mas, aparentemente, apenas o              

catálogo da biblioteca masculina foi preservado (NORRIS, 1939).  

Mey e Silveira (2009) comentam que na Inglaterra de 1558, em Yorkshire, o catálogo              

do convento de Bretton introduziu os nomes dos editores e tradutores das obras. Em 1564, por                

exemplo, surge o primeiro catálogo livreiro (MEY; SILVEIRA, 2009). No final do mesmo             

século, um livreiro inglês chamado Andrew Maunsell “compilou um catálogo dos livros            

ingleses impressos e, no prefácio, determinou regras para o registro das obras” (MEY;             

SILVEIRA, 2009, p.67). 

Na França do século XVII temos a importante contribuição de Gabriel Naudé que             

“escreveu um trabalho sobre bibliotecas (1627) que incluía a organização de catálogos e a              

catalogação [...] onde assinalava a importância dos catálogos como meios de encontrar livros             

e de identifica-los bibliograficamente, perspectivas muito próximas da visão atual” (MEY;           

SILVEIRA, 2009, p.67). 

Conforme apontam Mey e Silveira (2009, p.68) “no início do século XVIII, os             

catálogos eram vistos mais como listas simplificadas do que como inventários”. Os monges             

que ainda trabalhavam com a confecção desses itens estavam mais preocupados com fazer             

uma lista de livros, mais do que um inventário de propriedade (NORRIS, 1939). Na biblioteca               

da Sion College, em 1724, começou-se a pensar no catálogo da seguinte maneira: um catálogo               

dos livros em ordem estrita como eles estavam nas prateleiras foi preferido para qualquer              

outro tipo por duas razões: (1) Seria fácil descobrir o título de qualquer livro que possa estar                 

faltando. (2) As pessoas veem do catálogo quais as aulas podem levar mais livros, e eles                

podem ser encorajados a fazer doações para a biblioteca (NORRIS, 1939). 
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2.2 Os catálogos no Brasil entre os séculos XVI e XVIII: a perspectiva jesuíta 

 

A história do livro no Brasil é bastante tardia. Enquanto a Europa do século XV               

assistia à imprensa dar seus primeiros passos, sua chegada ao Brasil é bastante demorada. A               

vinda dos portugueses ao Brasil, de forma efetiva, só se deu em 1530 e o início da história do                   

livro no Brasil começa a ser delineada com a chegada da Companhia de Jesus, em 1549,                

portanto, 100 anos após a invenção de Gutenberg. Esses primeiros jesuítas tinham como             

objetivo principal propagar a fé católica. Para o cumprimento desse objetivo começam a             

fundar as missões, para catequizar os indígenas, e colégios, para educar crianças e jovens.              

Passaram assim a administrar as primeiras instituições de ensino no Brasil. Como            

consequência começam a surgir as primeiras bibliotecas (na época chamadas de livrarias) do             

país (LEITE, 1953; SILVA, 2008). 

Não há muito conhecimento sobre as bibliotecas jesuíticas, quase tudo o que se sabe a               

esse respeito foi escrito pelo padre e pesquisador Serafim Leite (1953). A pesquisa de Leite               

foi baseada nos catálogos feitos pelos jesuítas durante os dois séculos que permaneceram no              

Brasil e continham dados acerca de todos os ofícios e pessoas que neles trabalharam. Dentre               

as várias profissões citadas nos catálogos encontram-se as de bibliotecários, encadernadores,           

tipógrafos e impressores a serviço da Companhia de Jesus.  

 
Das Bibliotecas da Companhia no Brasil, que foram numerosas e          
importantes, ocupava-se a princípio um Padre e sempre ficaram sob a           
superintendência dalgum. Mas com o tempo e acrescentamento delas, e com           
a necessidade permanente de defender os livros contra o cupim e outros            
inimigos das Bibliotecas, encarregaram-se Irmãos de os limpar, restaurar e          
encadernar, e surgem nos Catálogos os ofícios correspondentes; e, por duas           
vezes, a indicação de tipógrafo dada a José Correia e António da Costa,             
acrescida neste com a de impressor. (LEITE, 1953, p. 104) 

Ao chegarem no Brasil os jesuítas trouxeram um grande acervo de livros para servir              

de suporte às suas atividades. Esse acervo não foi suficiente para cumprir sua tarefa de educar                

e catequizar fazendo com que os religiosos elaborassem em suas escolas cartilhas manuscritas             

para distribuição entre os alunos. Faziam, ainda, constantes pedidos de remessa de livros a              

Portugal, além de aquisições por doações e compras. A aquisição desses livros era, portanto,              
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difícil e cara, os livros eram objetos raros e muito cobiçados. Muitos desses livros se perdiam                

de diversas formas, sendo as principais os roubos nos deslocamentos de jesuítas para fundar              

novas missões, os furtos e os empréstimos que não eram devolvidos fazendo com que se               

pensasse, pela primeira vez, num controle mais efetivo sobre eles.  

O controle não se dava somente para evitar danos e furtos, mas também sobre              
quais livros deveriam ser lidos pelos alunos, de maneira que obras obscenas e             
heréticas, prejudiciais à edificação e aos bons costumes, fossem eliminadas          
ou corrigidas. Isto era em 1595, mas já estava em vigor, desde o tempo de               
Santo Inácio, a legislação geral no que toca os livros obscenos e heréticos,             
aqueles totalmente proibidos, os segundos admitidos com as devidas cautelas.          
(MORAES, 1979  apud CASTRO, 2005, p.93) 7

Consta que houve também, no Brasil do século XVII, um início de organização de              

livros por assuntos, na biblioteca do colégio do Pará, constatada pela presença de locais nas               

estantes para que se colocassem etiquetas com os assuntos (SILVA, 2008). Conforme            

comenta Silva (2008), o principal indício de uma catalogação formal no Brasil foi a biblioteca               

do colégio da Bahia, a mais importante do país na época, que teria tido um catálogo de                 

assuntos e autores organizado pelo bibliotecário, encadernador e tipógrafo Antônio da Costa,            

por volta de 1694.  

São conhecidos, até o presente, os catálogos de duas livrarias: a do colégio de              
Vigia, no Pará, e a do Rio de Janeiro. Ambos foram feitos durante o              
inventário dos bens da Companhia após a expulsão da Ordem. Leite acredita            
que todas foram inventariadas no momento do sequestro, mas ou perderam-se           
todos os inventários, ou ignora-se ainda o seu paradeiro. (SILVA, 2008, p.            
231) 

Moraes (2006) comenta que Antônio da Costa catalogou livros por autor e matéria.             

Ele ainda chama atenção de que “esse é o primeiro catálogo verdadeiro de biblioteca              

brasileira e seu organizador [...] o primeiro bibliotecário – e não simples guardião de livros –                

que houve entre nós” (MORAES, 2006, p.08). 

Por meio destes apontamentos podemos perceber que havia uma preocupação dos           

jesuítas com o acervo de suas bibliotecas. Em contrapartida, os catálogos elaborados pelos             

7 MORAES, Rubem Borba de. Livros e Bibliotecas no período Colonial. Rio de Janeiro; Livros Técnicos e 
Científicos, 1979. 
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jesuítas no Brasil, não eram ferramentas muito elaboradas, antes, eram instrumentos de            

controle de bens, inventários feitos para melhor administração do acervo, com pouca            

pretensão de orientar quem buscasse informação - tais instrumentos continham informações           8

essenciais para serem inventariados (como autor e assunto, como foi feito por Antônio da              

Costa ). O que, aliás, faz todo o sentido já que, no Brasil colonial, poucos eram os leitores e                  9

muitas eram as barreiras existentes para se chegar a um livro. Nesse período, não só no                

Brasil, mas também na Europa, o acesso ao saber era muito restrito. De um modo geral não                 

se permitia o acesso aos livros que não fossem diretamente relacionados com as atividades              

profissionais de quem os buscava. Portanto ainda não havia nenhuma orientação para a             

criação de catálogos que tivessem como função orientar inexistentes usuários das bibliotecas. 

Com a expulsão dos jesuítas do Brasil pelo Marquês de Pombal, em 1759, tem fim o                

único sistema de ensino existente no país e desmontou um importante patrimônio cultural.             

Houve uma estagnação no crescimento das bibliotecas e da produção de manuscritos. Os que              

estavam nas bibliotecas dos colégios lá ficaram abandonadas, sujeitos às intempéries, sem            

nenhum cuidado ou controle (SILVA, 2008). Muitos desapareceram por furto, mas           

acredita-se que maior parte deles foi danificado pelas traças, cupins e umidade. Como             

comentado anteriormente, os catálogos para controle do acervo existiam, mas a grande            

maioria se perdeu. Os raros catálogos que sobreviveram até a contemporaneidade tonaram-se            

o único meio para que se recupere a história do livro e da educação no Brasil.   

 
3 METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa trata-se de um estudo reflexivo sobre a história dos catálogos jesuítas do              

Brasil Colonial, buscando ponderar sobre como eles são utilizados atualmente. Portanto, para            

este trabalho optamos por uma metodologia qualitativa, onde a coleta de dados se deu,              

inicialmente, por meio da leitura e análise de textos sobre a história dos catálogos no mundo e                 

8 É só em inícios do século XVIII que os catálogos finalmente passam a serem vistos como listas para encontrar 
livros e não apenas como meios de inventário (STROUT, 1956). 
9 Por conta da sobrevivência de poucos catálogos desta época e como não há muitos estudos aprofundados sobre 
as formas e estruturas destes catálogos é difícil elaborar com exatidão sobre essas questões, mas por meio dos 
estudos de Serafim Leite e Rubem Borba de Moraes podemos algumas ter noções a este respeito. 
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no Brasil e, posteriormente, buscamos examinar e refletir sobre a relação entre catálogos e              

memória, principalmente por meio do conceito de lugar de memória, do historiador francês             

Pierre Nora. 

 
4 USOS QUE O PRESENTE FAZ DO PASSADO: A RELAÇÃO ENTRE           

CATÁLOGOS E MEMÓRIA 

 
Como apresentado anteriormente, os catálogos possuíam uma função diferente no          

Brasil colônia daquela que eles possuem agora. Não apenas isso, na contemporaneidade ainda             

utilizamos esses objetos do passado, mas agora damos outros usos a eles; os utilizamos como               

lugares de memória.  

O historiador francês Pierre Nora explica que depositamos nossas memórias em            

determinados locais, pois não há mais meios de memória (NORA, 1993); utilizamos objetos,             

monumentos, locais como forma de salvaguarda de nossa memória. Ele ainda esclarece que             

“os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma               

consciência comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora” (NORA, 1993,             

p.12-13).  

Os catálogos usados nos acervos bibliotecários do Brasil colônia já cumpriram seu            

propósito. Durante a vigência de seu uso eles serviram como inventário das bibliotecas e              

também como controle bibliográfico. Entretanto, a medida em que estes mesmos acervos aos             

quais serviam passaram por expansões e baixas, os catálogos também precisaram ser            

atualizados com essas informações. Além disso, quando as regras de catalogações foram            

remodeladas, eles precisaram passar pelo mesmo processo. 

Juntamente com as bibliotecas das quais foram parte os catálogos também têm            10

história para contar, eles também guardam memória. O consideramos lugar de memória dado             

que ele é elemento do patrimônio bibliográfico de uma determinada instituição – ou, até              

mesmo, de uma nação. De acordo com Andrade (2009, p. 25) “o patrimônio bibliográfico pode               

10 Assim como os catálogos, reconhecemos as bibliotecas como lugares de memória, mas este trabalho 
concentra-se em argumentar em favor dos catálogos. Para maiores esclarecimentos a respeito das bibliotecas 
como lugar de memória, consultar: ANDRADE, Rosane Maria Nunes. Bibliotecas: lugar de memória e de 
preservação - o caso da Biblioteca Nacional do Brasil. Patrimônio e Memória, v. 4, n. 2, p. 17-34, 2007. 
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ser entendido como um conjunto de documentos, de origem pública ou privada, existentes no âmbito               

de uma nação, estado ou de um município, formado através de sua importância administrativa,              

histórica e cultural”. 

Posto que, segundo Nora, “a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na               

imagem, no objeto”, podemos ponderar que o catálogo é um dos objetos nos quais a memória                

de uma dada instituição se consolida. É nele, por exemplo, que estão registradas as obras do                

acervo que uma biblioteca possuiu. Desta maneira, é através dele que conheceremos este             

acervo esquecido – ou perdido – da instituição, pois nele há informações que nos possibilitam               

este conhecimento. Um exemplo é narrado por Silva (2008). Ele examinou dois catálogos de              

colégios jesuítas, um no Pará e outro no Rio de Janeiro. O autor esclarece que examinando                

ambos os catálogos “pode-se inferir o conteúdo das livrarias em todos os colégios do Brasil.               

Eram livrarias especializadas. Seus acervos cobriam em primeiro lugar as disciplinas           

ministradas nos colégios” (SILVA, 2008, p.232). 

Todavia é preciso dizer que mesmo tendo os catálogos como lugar de memória, isto é,               

estando cientes de eu ele tem informações que contam a história de uma biblioteca, eles não                

são suficientes para narrar toda a história ou memória de uma instituição. Ao argumentarmos              

que o catálogo é um lugar de memória, queremos dizer que ele tem importância para a                

memória da biblioteca da qual fez parte, pois ele está marcado pela história da mesma através                

das informações que ele contém. 

Assim, pensando no sentido que Le Goff (2003) dá a memória e sobre os lugares de                

memória de Nora, ao estabelecermos a relação desses conceitos com o catálogo, podemos             

considerar que ele conserva em si mesmo informações preciosas e que, por intermédio dele,              

podemos utilizar essas informações para conhecer a história da catalogação e da biblioteca de              

determinado período histórico. Por outro lado, é por reconhecer sua importância que o             

utilizamos como lugar de memória. Ao entendermos e usarmo-lo como tal que podemos             

atualizar informações e impressões sobre sua história. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao longo deste trabalho pudemos conhecer alguns marcos da história da catalogação            

mundial entre os séculos XVI e XVIII. Através destes eventos pudemos ver como a              

catalogação transformou-se e que essas transformações estavam diretamente ligadas aos          

objetivos de cata tipo de catalogação, que por sua vez influenciaram o produto final, o próprio                

catálogo. 

Também vimos, sob a perspectiva jesuíta, como foi a catalogação no Brasil colonial             

entre esses mesmos séculos. Os catálogos elaborados pelos clérigos desta ordem religiosa            

tinham como objetivo controlar/administrar o acervo; a princípio tais inventários não           

possuíam o objetivo de guiar o leitor em sua pesquisa, na recuperação da informação. 

Por fim, procuramos estabelecer uma relação dos catálogos com a memória através do             

conceito de lugar de memória de Pierre Nora. Expomos que na contemporaneidade esses             

catálogos possuem uso, mas não seu uso original. O presente utiliza esses catálogos do              

passado como lugares de memória. É através desses objetos que possuímos uma dimensão –              

mesmo que restrita – da história das instituições que eles eram parte.  

É através dos catálogos que sobreviveram que podemos conhecer um pouco sobre as             

bibliotecas do Brasil colônia, os livros que eram permitidos ou não, os autores que os clérigos                

gostavam ou não. Comenta-se, por exemplo, que “Jean-Jacques Rousseau não agradava aos            

bispos. Não encontrei uma única obra do genebrino no catálogo [da biblioteca do convento de               

São Francisco]. Em compensação contém, em duplicata e talvez triplicata, as obras de Feijoo”              

(MORAES, 2006, p.20-21). Em outra passagem, falando sobre a mesma biblioteca citada            

anteriormente, o mesmo autor expõe que “não resta dúvida que era uma biblioteca variada              

contendo as obras básicas sobre cada assunto” (MORAES, 2006, p.21). 

Portanto, durante as discussões levantadas neste trabalho, percebemos que os          

catálogos são importantes instrumentos de conhecimento tanto sobre as técnicas de           

catalogação, como das próprias bibliotecas nas quais eles eram parte. Os catálogos podem ser,              

assim, considerados lugares de memória, por neles estar depositada uma parte importante do             

passado e da memória de bibliotecas. Na contemporaneidade, seu uso como instrumento para             

conhecer o passado é de extrema importância. Sua preservação torna-se necessária para que             

esses lugares de memória continuem servindo ao seu propósito atual, salvaguardar memórias. 
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