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RESUMO:  

 

Desde a década de 1990, a história da cultura escrita tem se constituído como um campo 

privilegiado de debate acadêmico. Pesquisadores como o francês Roger Chartier e o norte-americano 

Robert Darnton trazem a público a importância da compreensão da circulação de ideias através da 

história do livro e da leitura. Os historiadores espanhóis Antônio Castillo Gomez e Fernando Bouza 

enriquecem este debate ao destacar os impactos da produção e recepção da escrita entre impressos e 

manuscritos – mesmo depois da invenção da imprensa. Neste sentido, Goméz propõe analisar as 

práticas escritas considerando as temporalidades: o tempo de aquisição da competência de escrever, 

o tempo da produção, o tempo de recepção e o tempo de conservação, pois, os estudos da cultura 

escrita se enriquecem quando ultrapassam os debates da produção e do consumo da escrita, e 

incluem o tempo da conservação – o que proporciona considerar as relações entre memória e 

esquecimento. 

Quando pensamos especificamente sobre a história da cultura escrita no Império Português, 

consideramos a política de Estado da Coroa portuguesa na circulação dos livros, intrínseca ao 

processo de censura. Por exemplo: a transladação do acervo da Real Biblioteca D’Ajuda de Lisboa 

para o Rio de Janeiro entre 1810 e 1811, assim como as cartas do bibliotecário Luís Joaquim dos 

Santos Marrocos aparecem-nos como objetos privilegiados de investigação histórica. A formação de 

uma biblioteca real na nova capital do Império assim como as observações manuscritas de Marrocos, 

através das cartas que enviava para seus interlocutores em Lisboa, nos colocam diante de algumas 

questões relevantes para a história da cultura escrita: o quê liam os súditos da monarquia portuguesa; 

como um de seus agentes históricos lia a nova realidade da monarquia lusitana, e como se davam as 

práticas de escrita de cartas no império. 



 

  

Assim, o objetivo deste Simpósio Temático é reunir pesquisas que analisem a formação do 

império português vinculada à circulação da escrita manuscrita e impressa – cartas, livros, relatórios, 

gazetas, panfletos, além da variada tipologia documental do exercício administrativo – para que se 

possa problematizar o império na sua relação com a cultura escrita. 


