




mentos. A pesquisa durou quatro anos
e exigiu que a antropóloga fosse duas
vezes à Portugal, onde permaneceu um
mês em média. Nas viagens, ela buscou
informações na Torre do Tombo, na Bi-
blioteca Nacional e na Da Ajuda.

O livro começa com o terremoto se-
guido de incêndio que aterrorizou Lis-
boa numa pacata manhã do feriado de
10 de novembro, Dia de Todos os San-
tos. Por causa dele, veio abaixo a Real
Biblioteca, no Paço da Ribeira, menina-
dos-olhos da Coroa portuguesa, que lá
acumulava 70 mil volumes, deposita-
dos em estantes de nogueira, instaladas
em salas de mármore. Lilia descreve no
livro que o fogo foi impiedoso com os
papéis secularmente acumulados e re-
petiu a sina de uma série de bibliotecas,
como a de Alexandria, que terminou
decomposta em chamas. Entre os te-
souros estavam a Bíblia impressa em
Mogúncia de 1462 e estudos de Rafael,
Michelangelo e Rubens.

A destruição da biblioteca régia foi
uma grande perda. Era tida como uma
das grandes da Europa, repleta de peças
raras. E representava, mais do que um
patrimônio cultural, a auto-afirmação
de um país carente, visivelmente afasta-
do do resto da Europa. Ela expressava
uma obsessão dos monarcas pelos li-
vros, ou, pelo menos, pelas vantagens
políticas, sociais e simbólicas que um
acervo como aquele representava, e fun-
cionava como o adorno principal do
reino. A tradição de aquinhoar livros

Antes do terremoto: azulejos retratam comércio no século 17

às letras era bem disfarçado. Lilia nar-
ra que membros da corte gostavam de
usar óculos, na tentativa de ostentar o
gosto pela leitura.

Tamanha jóia para a auto-estima da
Coroa, a biblioteca real foi refeita logo
após o terremoto - sua reconstrução
estava incluída entre as tarefas emer-
genciais do plano de reconstrução do
Marquês de Pombal. Foram compra-
dos acervos privados, requisitadas cole-
ções esquecidas em mosteiros e abando-
nadas às pressas pelos jesuítas (expulsos
por Pombal), generosas doações foram
feitas. O real acervo português foi divi-
dido em dois: a Real Biblioteca, no Paço
da Ajuda, e a Real Biblioteca Pública.
Uma grande aquisição foi a coleção do

começou com o monarca Dom João II
e tomou proporções grandiosas com
Dom João V Ele mandava comprar bi-
bliotecas inteiras no estrangeiro, coleções
particulares e preciosidades encaradas
como troféus. Tudo era adquirido com
o ouro brasileiro. O acervo não possuía
só um rico conjunto de livros e manus-
critos, mas preciosas coleções iconográ-
ficas de estampas européias.

O fato de terem uma senhora biblio-
teca não significava que os portugueses
tivessem acesso a ela ou mesmo gostas-
sem de ler. Estrangeiros anunciavam
aos quatro ventos diversas caractçrísti-
cas que faziam de Portugal um país ta-
canho, não condizente com o tamanho
do seu acervo cultural. Mas o desapego

Rio panorâmico: gravura
mostra vista completa
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A volta à terrinha: Portugal cobrou caro para deixar a biblioteca

abade Diogo Barbosa Machado, que en-
tregou seu patrimônio com 4.301 obras
em troca de uma polpuda pensão para
ele e para as pessoas que sustentava. Foi
o Iluminismo que norteou a escolha dos
livros, mas um Iluminismo à moda por-
tuguesa, limitado pelo crivo da Inquisi-
ção, No Portugal pombalino, novos mo-
delos de pensamento debatiam-se com
as mentalidades tradicionais e isso foi
expresso na reconstrução do acervo real.
Lilia conta com detalhes a reconstrução
da biblioteca, deixando exposta sua for-
mação de antropóloga, buscando o sen-
tido simbólico dessa reconstituição.

Foi esse rico acervo, cheio de livros,
documentos e gravuras, que veio com a
família real para o Brasil, em novembro

de 1807. Ou melhor, deveria ter vindo.
A biblioteca real, toda encaixotada, foi
esquecida no porto, tamanho a pressa
da corte para seguir rumo às seguras
terras brasileiras. As caixas lá ficaram,
castigadas por sol e chuva, até serem re-
colhidas novamente na Ajuda. Três via-
gens foram necessárias para trazer toda
a coleção, em 1810 e 181l.

Engana-se quem imagina que a ilus-
tração só chegou ao Brasil com o desem-
barque do valioso patrimônio. "É ilusó-
rio pensar que só se começou a ler com
a chegada da corte': conta Lilia. Segundo
ela, pequena parte da população já ti-
nha o hábito da leitura e sorvia títulos
vindos de Portugal e da França.Mesmo
assim, sua obra, afirma, serve para rea-

firmar aquilo que Sérgio Buarque de
Holanda chamava de "cultura do lus-
tro": o governo não se preocupava com o
analfabetismo da população, contanto
que o saber estivesse devidamente guar-
dado em imponentes bibliotecas.

A autora conta como foi a venda da
biblioteca para o Brasil. Para Dom Pe-
dro I era muito importante que ela fi-
casse aqui, para envernizar uma terra
que era tida como selvagem e tosca,
tropical demais para abrigar o saber. Na
conta dos objetos que Portugal teria di-
reito de reclamar ao Brasil, a biblioteca
era o segundo item da Convenção Adi-
cional do Tratado de Paz e Amizade de
29 de agosto de 1825, em que Dom Pe-
dro I concordava em indenizar a famí-
lia real portuguesa, 12,5% do valor de-
positado, atrás apenas do pagamento
de metade da dívida pública até 1817.

Lilia reconhece que, ao tentar con-
tar a trajetória da biblioteca, entrou em
outras searas, investigando a história do
Portugal daquela época. Discute-se o con-
ceito de biblioteca, do mesmo modo que
se conta em detalhes a era pombalina.
Gastam-se capítulos para explicar a his-
tória portuguesa. "Tive de mostrar todo
o contexto, mas, em vez de narrar a gran-
de história, fiquei na micro-história",
analisa a antropóloga.

A Longa Viagem da Biblioteca dos
Reis está rendendo frutos. Devem ser
lançados no primeiro semestre do ano
que vem um CD-ROM da Biblioteca
Nacional e um livro de arte, com cerca
de 600 imagens, acompanhadas de le-
gendas técnicas e explicativas. •
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