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Resumo 
Este texto busca compreender a introdução de idéias iluministas e liberais em Portugal na virada do século 
XVIII para o XIX através da análise do "Catálogo da Livraria de Marino Miguel Franzini" anotado pelo próprio, 
quanto a seu conteúdo e à forma de organização, buscando inferências relativas à vida e carreira de Franzini nas 
ciências e na política sobre sua compreensão e formas de aplicação dessas idéias. 
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Abstract 
This paper looks at the introduction of enlightenment and liberal ideas in late 18,h and early 19th Century Portugal 
thought the analysis of the library catalogue handwritten by Marino Miguel Franzini, regarding content and form 
of organization, searching connections between his life and career in sciences and politics and his understanding 
and use of such ideas.. 
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Uma biblioteca "vintista"portuguesa e as 
influências do iluminismo em Portugal, no final do 
século XVIII e início do século XIX 
Cláudio Denipotti 

A . passagem do século XVIII para o século XIX foi o tempo de uma série de 
eventos políticos de efeitos duradouros, tanto no continente europeu quanto no Brasil. A ascensão de 
Napoleão Bonaparte na França e a expansão militar que ele promoveu, levou à saída da corte portuguesa de 
Lisboa rumo ao Rio de Janeiro. Como resultado, a elevação da colônia brasileira à categoria de Reino (com 
Portugal e Algarve), proporcionou um rápido desenvolvimento de uma cultura letrada local, ao mesmo 
tempo em que se deixava Lisboa sem os benefícios da Biblioteca Real, trazida na bagagem da rainha D. 
Maria, o regente D. João e de seus cortesãos.1 

Em Portugal, as invasões francesas - e a resistência a elas - criaram as bases para a defesa permanente 
de um estado liberal, de cunho monárquico, que seria imposto a D. João VI em 1820. Essa revolução liberal, 
longamente gestada, provocou uma série de conflitos que incluíram a independência do Brasil e a guerra 
civil entre os partidários do absolutismo de D. Miguel (e de D. Carlota Joaquina) e os liberais, liderados 
por D. Pedro IV (D. Pedro I do Brasil). A vitória deste último em favor do reinado de sua filha (D. Maria II) 
estabeleceu um regime que durou até a república, implantada em 1910.2 

Neste ambiente conturbado, as idéias caras aos liberais tiveram uma aceitação que antecedeu os exércitos 
"libertadores" de Napoleão Bonaparte. Embora amplamente combatidas pelo regime absolutista, essas 
idéias, derivadas diretamente do iluminismo francês e do utilitarismo inglês, tiveram ampla disseminação, 
tanto no território português, quanto em suas colônias.3 

Neste contexto, Marino Miguel Franzini, um cientista bem ao estilo da virada do século XVIII 
para o XIX, viveu e atuou, tanto como leitor e colecionador de livros, quanto como participante ativo do 
movimento liberal português (o "Vintismo"). Este texto debruça-se sobre essas atuações indissociáveis a 
partir da perspectiva da história da leitura, centrada inicialmente nas possibilidades culturais relativas ao 
estudo da biblioteca desse personagem, especificamente através do "Catálogo da livraria de Marino Miguel 
Franzini". 

Marino Miguel, nascido em Lisboa em 21 de janeiro de 1779, era filho do matemático veneziano Miguel 
Franzini, professor da Universidade de Coimbra e dos filhos da Rainha D. Maria - D. José e D. João (futuro 
D. João VI) trazido para portugal no bojo do processo de "importação portuguesa do iluminismo italiano" 
como parte das reformas universitárias pombalinas, juntamente com outros pensadores e intelectuais como 
"Vandelli, Ciera, Dolla Bella, Brunelli, Faciolatti..."4. 

A biografia de Marino Miguel Franzini nos aponta para uma atuação vinculada à noção de "ciência 
mestra da vida", pois além de diversos cargos militares, burocráticos e honoríficos (Vogal do Supremo 
Conselho de Justiça Militar, Brigadeiro da Real Marinha, Sub-diretor do Arquivo Militar, Comendador 
da Ordem de Cristo e Par do Reino), ele dedicou-se a estudos hidrográficos, econômicos e estatísticos, 
ligados a sua carreira na Marinha Real portuguesa. Concomitantemente a esta atuação, Franzini participou 
intensamente da implantação do regime liberal de 1820, tendo sido, por dois breves períodos, ministro 
da fazenda e da justiça (1847 e 1851). Foi também deputado nas Cortes Constituintes (1820 e 1837) e 
ordinárias (1822). Sua atuação científica rendeu-lhe reconhecimento como o fundador dos estudos 
metereológicos e geológicos em Portugal,5 associando sua imagem pessoal à do cientista competente e 
neutro, sem os excessos - principalmente políticos - que caracterizam a clássica imagem revolucionária. 
Devido à criação da imagem de competência neutra, pode-se afirmar, com relação a ele, que tomou-se "um 
símbolo reconhecido do 'progresso', enquanto paradigma do utilitarismo da ciência, face às vivências reais 
de uma sociedade".6 

No desempenho de suas funções políticas, militares e científicas, ele acumulou uma biblioteca bastante 
vasta, cujo "Catálogo" foi mantido meticulosamente, com o registro de novas aquisições, acompanhado 
pelas correspondências mantidas entre ele e livreiros venezianos e parisienses. Estes registros permitem a 
192 



reconstrução, senão das leituras, ao menos da biblioteca de Marino Franzini. Um estudo desses registros 
podem permitir inferências quanto à história das idéias iluministas em Portugal. 

Anotado pelo próprio Marino Miguel Franzini, provavelmente entre 1800 e 1811, o "Catálogo da 
Livraria" lista, a partir de uma divisão do conhecimento que exclui qualquer alusão à religião ou à metafísica, 
816 livros e 949 volumes. Uma análise estritamente quantitativa indica que o "Catálogo" apresenta uma 
enorme predominância da língua francesa na composição da "livraria" - 432 títulos, correspondendo a 
51,8%, são anotados como sendo escritos em francês, contra 81 títulos (9,9%) em português, num distante 
segundo lugar, seguidos por 63 títulos de obras em italiano (7,7%), 31 em espanhol (3,7%) e 22 em inglês 
(2,7%), o restante do catálogo sendo composto por três livros em latim e diversas edições bilíngües, a 
maioria das quais em francês e uma outra língua. 

Embora as edições feitas em território francês componham a maioria dos títulos em língua francesa, 
cerca de 80 deles foram publicados nas mais diversas cidades européias, com ênfase para cidades da 
Bélgica (Liège, Bruxelas), da Holanda (Amsterdã, Maestricht) e da Suíssa (Lausanne, Neuchatel, incluído 
aqui as edições da Societé Tipographique de Neuchatel, estudadas por Robert Darnton em diversos de 
seus trabalhos7). No tocante à distribuição geográfica geral das edições listadas por M. M. Franzini em seu 
"Catálogo", temos o seguinte quadro: 

TABELA 1 - RELAÇÃO PAÍS/QUANTIDADE DE EDIÇÕES 

"CATÁLOGO DA LIVRARIA DE M A R I N O M I G U E L FRANZINI" 

País da edição Quantidade % 
França 324 39,8 
Portugal 75 9,2 
Itália 69 8,5 
Espanha 52 6,4 
Inglaterra 49 6,0 
Holanda 30 3,7 
Suíça 10 1,2 
Alemanha 09 1,1 
Bélgica 06 0,7 
Rússia 03 0,4 
Dinamarca 01 0,1 
Estados Unidos 01 0,1 
Áustria 01 0,1 
Sem indicação de local 186 22,7 

Total 816 100 

De forma semelhante, um levantamento da relação dos idiomas das obras correlacionado ao período 
de edição, indica uma predominância de obras em francês, publicadas na segunda metade do século XVIII, 
com um incremento significativo nas décadas em torno da Revolução Francesa (respectivamente 97 livros 
editados durante a década de 1771-80, 87 entre 1781-90 e 81 na última década do século XVIII). Podemos 
compreender melhor esses dados se pensarmos, juntamente com Franklin Baumer, que a influência intelectual 
francesa sobre o resto da Europa era inquestionável, "fornecendo a nova língua franca, e instituições e 
idéias, incitando novos movimentos no mundo do pensamento e da acção." Essa preponderância ocorria 
principalmente devido ao fato de "sendo o país mais poderoso, populoso e culto da Europa, a França era 
uma nação em fermento, descontente com o seu Ancien Régime e pensando seriamente em mudar para 
melhor".8 

Embora não se possa, baseados exclusivamente nesses dados quantificados, afirmar que Franzini era 
um "iluminista" ou compartilhava das idéias veiculadas durante o período mais intenso de efervescência da 
República das Letras francesa do século XVIII, não se pode evitar perceber que a biblioteca reunida por ele 
era predominantemente composta por livros em língua francesa, editados na França ou nos países vizinhos 
que se beneficiavam do comércio de livros ilegais com o Antigo Regime Francês.9 Pode-se levantar aqui 
uma questão - a ser explorada oportunamente - sobre a entrada dessas obras na Portugal do século XVIII 
e a relação com os mecanismos de censura do Estado e da Igreja. 
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TABELA DE EDIÇÕES (RELAÇÃO IDIOMA/PERÍODO DE EDIÇÃO' 

S ./D. < 1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 >1800 Total 
FRA 20 1 7 17 361 39 445 
POR 8 1 1 43 31 84 
ITA 7 2 2 2 6 45 2 66 
ESP 3 26 3 32 
ING 19 3 22 
LAT 1 2 3 

Total 38 3 2 11 26 494 78 652 

Esses dados estão longe de nos fornecer todos os elementos necessários para a plena compreensão de 
como o indivíduo em questão estava inserido em sua sociedade, ou o quanto a anotação do catálogo de seus 
livros reflete sua leitura desses mesmos livros. De fato, tais dados apenas indicam diversos caminhos que 
a análise pode tomar. 

Podemos, por exemplo, tentar pensar essa biblioteca em termos da forma como o catálogo foi 
organizado - tal organização sendo uma outra maneira de expressar a forma que Franzini concebia da 
própria organização do mundo. Segundo Robert Darnton,10 podemos pensar a classificação expressa em 
tal documento como um exercício de poder - aquele de dar sentido ao mundo, de criar uma hierarquia do 
conhecimento, resultando em uma ordenação que reflete a concepção de mundo que a inspirou. Pensemos 
também, juntamente com Jacques Le Goff, que a monumentalização do documento se dá por um processo 
de poder - o de sistematizar, classificar o documento. O "Catálogo", como tal, se mostra um útil exercício 
de criação de sentido.11 

Simultaneamente, ao analisar este documento em particular, devemos manter em mente o esforço 
dos enciclopedistas franceses, particularmente durante a segunda metade do século XVIII, em redefinir as 
noções de filosofia, ciência e artes, tendo como resultado imediato a mutação desses termos para um estágio 
de "fluxo considerável". Segundo Baumer, "a 'filosofia' tomou um novo significado na Encyclopédie-, a 
'ciência' foi definida com mais precisão; e fizeram-se distinções mais subtis entre as diferentes espécies 
de artes, nomeadamente liberais, mecânicas e 'belas'. Falharam, visivelmente, as tentativas para unificar 
as artes e as ciências, ou para as manter unidas."12 Dadas as peculiaridades estatísticas, descritas acima, as 
formas de organização do pensamento enciclopédico iluminista têm uma relação mais que superficial com 
as maneiras que Franzini organizou seu catálogo.Nesse sentido, a estrutura que Marino Manoel Franzini 
deu a esse dcumento pode ser representativa das formas como ele concebia a sociedade em que vivia e a 
importância das idéias que nela circulavam. 

O "Catálogo" oferece uma estrutura apenas aparentemente alfabética, cujo primeiro item é bastante 
característico. Sob o título "Artes" ele reuniu 31 títulos (3,8 % do total de livros) sobre os mais diversos 
aspectos das artes liberais, mecânicas ou belas, também conhecidas pela generalização "artes e ofícios". 
Sintomaticamente, a lista - e o catálogo - inicia-se pela referência a três volumes de Enciclopédias: O 
primeiro e o terceiro, à Encyclopédie Méthodique, editados em Liège (uma provável contrafacção da edição 
francesa de Panckouke)13 e Pádua respectivamente em 1782 e 1797 - o volume Arts et metiers mécaniques, 
e o Diccionaire de toutes les especes de pêches, o segundo uma Encyclopédie Pratique, editada em Liège, 
em 1772.14 Com as três primeiras colunas do catálogo dedicadas a esse tema, as "Artes" incluíam obras 
devotadas à química prática - especialmente para as mulheres15 -, destilação, metalurgia, mineração, 
perfumaria, pintura, ao uso da panela de pressão,16 além de um improvável volume sobre prestidigitação.17 

A esse item, seguem-se os "Autores Clássicos", com 25 títulos, incluindo obras de César, Cícero, 
Demóstenes, Homero, Marco Aurélio, Petrônio, etc. Chama a atenção que este ter sido o subtítulo sobre o 
qual o pensador liberal incluiu a única obra que podemos afirmar ser onipresente nas bibliotecas ocidentais: 
A Bíblia (La Sacra Bíblia), em uma edição italiana (e não latina) de 1757, impressa em Dresden. Ela 
aparece em ordem alfabeticamente errada, logo depois da História de Cipião (Scipion L'Africaine) escrita 
pelo Abade Seran de La Tour e antes da obra de Valério Máximo em Latim e Francês.18 

Os itens seguintes do "Catálogo" continuam a construir uma visão cientificizada à medida que os títulos 
foram reunidos sob títulos genéricos como agricultura, botânica, comércio, estatística (que englobava todos 
os aspectos da administração pública, em particular a economia), geografia, hidrografia, etc. Os livros de 
medicina, divididos em farmacopéias, águas termais e banhos e "meninos" seguiam as obras de matemática, 
listadas com os subitens "Astronomia", "Óptica", "Taboas" e "Diversidades". 

Juntamente com as variedades da matemática, uma parte significativa do catálogo foi dedicada ao 
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âmbito das ciências cuja definição foi mais definitivamente construída no século XVIII - em particular 
aquelas às quais Franzini se dedicaria nos anos subseqüentes à confecção do "Catálogo": "Fysica, Vulcanos, 
Meteoreologia". Juntem-se a essas subdivisões aquelas referentes à geodésia, geografia, hidrografia, 
hidráulica, botânica, e temos um total de 131 títulos arrolados (16% de todo o catálogo). 

Há uma ênfase semelhante sobre as obras que lidam com a vida militar em seus diversos aspectos 
(artilharia, fortificações, história militar, topografia militar, tática, etc.), com 85 títulos anotados, equivalentes 
a 10,4% do total de títulos. Somados às obras listadas sob os diferentes itens e subitens relacionados à 
Marinha (navegação, tática, construção), o número de obras listadas sobe para 132 títulos (16,1%). 

O catálogo da biblioteca de Franzini continha diversos cabeçalhos relativos às humanidades. O item 
"filosofia", com 15 títulos arrolados (1,8%), dissociava a disciplina da metafísica e associava-a com obras 
relacionadas à busca do aperfeiçoamento humano. Nesse sentido, fugia da definição de filosofia como 
era pensada pelos enciclopedistas, que, em seu sentido mais geral, "significava simplesmente a soma de 
conhecimento procedente da razão humana, e incluía a metafísica, a teologia, e também toda a 'ciência 
do homem' e a 'ciência da natureza'".1'' Assim, a lista de obras iniciava-se com o Avertimenti d'Isocrate 
a Demonico (em tradução de 1749), passava por obras sobre o matrimônio, a educação, a sabedoria, os 
deveres dos cidadãos, o progresso do espírito humano2" e incluía exemplares da Logique de Condillac 
(em edição de 1800), Ouvres diverses (edição de 1732) e Essai philosophique concernant l'entedement 
humain, (1758) de John Locke, Contract social, de Rousseau (em edição de Amsterdã, de 1762), Les 
Ruines de Volney,21 Deffense dês Droits des Femmes, de Mary Wollstonecrafït,22 terminando com um estudo 
comparativo dos fundadores das religiões orientais.23 

Outra categoria que mereceu destaque foi a de história, com 28 títulos. Somada à subcategoria de 
História Militar (20 títulos), perfaz um total de 5,9% das obras listadas no "Catálogo". Nessas categorias, 
Franzini incluiu documentos relativos à política contemporânea, como jornais franceses e ingleses ou as 
descrições das guerras napoleónicas, por exemplo, o relato das campanhas de 1805 e as "Relações" de 
Isidore Langlois e Alexandre Berthier sobre as campanhas do Egito e da Síria, entre outros.24 Esse interesse 
de Franzini repercute sua própria experiência como membro (major do Estado Maior, para ser mais exato) 
da legião portuguesa, organizada pelo general Junot, comandante do exército napoleónico que invadiu 
Portugal após a fuga da família real. Franzini acompanhou a legião, convocada a servir junto aos exércitos 
de Napoleão, até a Espanha, de onde "desertou" para voltar à marinha de guerra portuguesa.25 

Às obras reunidas nas categorias chamadas de "história" podemos acrescentar outras que se 
complementam para dar à biblioteca descrita por Franzini em seu "Catálogo", características peculiares de 
abrangência global. As categorias de geografia, hidrografia, viagens (subdividida em viagens marítimas e 
terrestres), refletem os interesses de Franzini como cientista, que estréia como autor em 1812 publicando o 
Roteiro das costas de Portugal, ou instucções nauticas para intelligencia e uso da carta reduzida da mesma 
costa, e dos planos particulares dos seus principaes portos?6 Em seu conjunto, essas obras compõem 8,9% 
do total de livros listados por Franzini (73 títulos), mas permitem perceber como seu interesses (e os de 
seus contemporâneos) giravam em torno da descrição minuciosa do exótico e do desconhecido, em nome 
da ciência e/ou da civilização ocidental. 

O Catálogo assumiu ares de conhecimento universal ao anotar as obras desses tópicos, com títulos 
provavelmente tão descritivos quanto seu conteúdo. Obras como o Itinéraire des routes les plus fréquentées, 
anotada por Franzini como Itinéraire des routes principales de l'Europe,11 ou a descrição corográfica de 
Portugal,28 e aquela das "coisas maravilhosas" da cidade de Roma2,(anotadas na classificação "Geografia"), 
assemelham-se a obras como as descrições de viagens ao Pólo Boreal, à Rússia, China, Austrália, além da 
descrição do motim do Bounty e dos diários do Capitão Cook (anotadas sob "Viagens").30 Essa semelhança 
ocorre no tocante a um redimensionamento do mundo gestado pelas idéias de ciência da segunda metade do 
século XVIII e do início do século XIX, que fizeram com que os europeus - seguindo Gibbon - passassem a 
perceber uma "superioridade intelectual" coletiva da Europa para com o resto do mundo, gerada por "uma 
avalanche de informações sobre as terras de além-mar, juntamente com o espírito da reforma".31 Imagina-
se que Marino Miguel Franzini, quando deixava de ser o anotador do catálogo e se tornava o leitor dessas 
obras, compartilhava dessas noções de ciência e, provavelmente, da percepção de superioridade, da mesma 
forma como a própria ciência do setecentos foi elevada "a um plano hierarquicamente superior"32 e Franzini 
era tido, como vimos acima, neste tocante e no âmbito político, como um símbolo do progresso e paradigma 
do utilitarismo da ciência.33 

Como homem do seu tempo, Franzini demonstrava compartilhar das idéias que caracterizaram 
a modernidade ocidental, como "ruptura com o passado de universalismo cristão e [abertura] de 
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um presente secularizado, com suas conseqüências - racionalização da ação e fragmentação da 
vida interna do homem ocidental".34 É nesse sentido que podemos refletir sobre o modo como 
Franzini classificou o conhecimento acumulado em sua biblioteca, ordenando-o nas páginas 
do "Catálogo". Podemos iniciar comparando essa ordenação com outras semelhantes e que 
a antecedem, como aquela da Real Academia dos Guardas Marinhas, onde Franzini teve sua 
formação inicial nos anos finais do século XVIII. Surgida (em 1783) do cruzamento das reformas 
universitárias pombalinas e da institucionalização científica copiada à França e à Inglaterra, essa 
instituição visava dar a formação específica a oficiais da Armada portuguesa.35 

A biblioteca dessa instituição, também transportada para o Brasil junto com a corte portuguesa, 
era composta por obras e autores que foram classificados por Maria de Fátima Nunes em seis categorias 
sintomáticas de "uma certa pedagogia de ensino e do contexto nacional, e europeu, que influenciou a 
criação e o crescimento da Academia":36 

Um - As obras gerais, dc direção coletiva ou publicadas sob os auspícios de instituições, que tinham 
essencialmente o caráter de obras de consulta. Referimo-nos, por um lado, aos instrumentos de trabalho 
indispensáveis à aprendizagem das línguas vivas, (como francês e inglês que eram obrigatórias), ou seja 
dicionários e gramáticas. 
Dentro deste grupo genérico incluem-se ainda os dicionários geográficos, históricos, diplomáticos e universais, 
além daqueles que designaríamos, hoje, por técnicos, referentes exclusivamente à prática de marinharia. 
Dois - A organização interna obedeceu a condicionalismos históricos, que determinaram uma certa orientação 
epistemológica do saber. O espaço e o tempo cultural refletem-se na existência de obras que dizem respeito 
às reformas de ensino, atenção muito especial dada à reforma pombalina de 1772. É nesse sentido que, por 
exemplo, lado a lado com os Estatutos da Real Academia dos guardas Marinhas deparamos com os Estatutos 
da Universidade de Coimbra. Porém, há também um tempo cultural exterior aos limites nacionais, que fez sentir 
a sua presença através da referência, por exemplo, de L 'Ordenance de la Marine, de Ordenances et Règlements 
sur la Marine Française ou dos dois volumes das Ordenanzas de la Marina. 
Três - Os manuais portugueses constituem um outro núcleo, encabeçados pelas obras de Azevedo Fortes (O 
Engenheiro Português, Lógica Racional), e seguidas pelos manuais de Brotero {Compêndio de Botânica, 
Princípios de Agricultura Filosófica) ou dos de marinharia, de autoria de professores da Academia, como Limpo, 
por exemplo. E também de aqui enquadrar quer o Regulamento do Exército do conde Lippe (a influência da nova 
disciplina militar...), quer os 10 volumes da Recreação Filosófica do padre oratoriano Teodoro de Almeida. 
Quatro - A história de Portugal, muito especialmente a das glórias marítimas, constitui um outro núcleo; nomes 
como João de Barros, Diogo Couto, Damião de Góis, aparecem referenciados com as respectivas obras. 
Cinco-O sabertécnico-cientifico da ciência náutica consubstancia-se nos manuais específicos, quer nos referentes 
aos trabalhos práticos inerentes ao curriculum escolar (feitura de mapas e rotas, medições trigonométricas, 
tábuas náuticas e astronômicas), quer no saber militar, que teria como apoio fundamental o Cours d'études au 
usage de l'Ecole Royale Militaire, em 46 volumes. 

Seis - A formação técnica juntava-se uma componente de formação cultural mais alargada que permitisse 
moldar o perfil do oficial de Marinha ao sabor das tonalidades da produção do conhecimento humano da altura. 
Nesta diretriz enquadra-se a bibliografia de divulgação, ligada às Academias, recém criadas, e com objetivos 
inovadores. Não é, pois, por simples acaso que encontramos referenciadas as Memórias de Mathemática e Física 
da Real Academia das Sciencias de Lisboa e da Academia Real das Sciencias de Paris, desdobrando-se em 
Mémoires, Histoire, Tables, Machines e Mémoires de l'Institut. 
E ainda como um complemento pedagógico cultural a "Livraria" da Academia guardava títulos como Pratica 
de Botanica en Hespanol (9 vols.), Essay sur lês maladies, Code des Prises, Rapport sur la situation de l 'Ecole 
Politechnique ou Histoire des progrés de la puissance d'Angleterre.37 

Já pudemos observar alguns pontos de encontro entre a divisão acima e aquela percebida no "Catálogo" 
de Franzini, em particular o de um conceito de ciência identificável pela predominância de obras devotadas 
a temas "técnico-científicos". A abundância de obras sobre aspectos técnicos da Marinha (ou militares em 
geral) e as de conhecimento geográfico, evidenciáveis em ambos os casos, ligam-se a diversos aspectos da 
vida profissional de Franzini, com matrizes evidentes em sua principal escola. A lista de livros anotadas 
por Marino Miguel incluía diversas das obras que ele conhecera na Academia dos Guardas Marinha, em 
especial, as de Manoel do Espírito Santo Limpo, professor daquela instituição,38 bem como o Compêndio 
de Botânica de Brotero39 e o Regulamento de Lippe.40 

Mantendo em mente que a categorização de Nunes é apenas uma entre muitas maneiras 
de buscar agrupar conhecimento contido em bibliotecas, não é improvável que Franzini se 
inspirasse na sua realidade cotidiana imediata, copiando os modelos mais próximos de si ao 

196 



tentar estruturar sua própria árvore do conhecimento. Ainda segundo Nunes: 

Dos inúmeros nomes mencionados no inventário fda Academia dos Guardas Marinha], procede-se a uma 
escolha que teve como suporte de referências a concepção de ciência do século XVIII, e os seus nomes mais 
representativos e paradigmáticos. Eles constituem também os expoentes dos objetivos científicos dessa época 
- o progresso c o modelo de perfectibilidade - mas também o perfil de um certo padrão cultural, avançado e 
inovador, que se concentrou emblemáticamente no Esquisse d'un Tableau Historique des Progrés de l'Esprit 
Humain, de Condorcet. 
Deste modo, o conteúdo dos milhares de páginas que compunham a "livraria" da Academia dos Guardas 
Marinhas, encerrava um potencial imenso de idéias, ou melhor, de "ciência das idéias". Nesse espaço destinado 
ao conhecimento, mas também à prática de objetivos pedagógicos, moldava-se o pensamento dos jovens alunos, 
delineando-se, conseqüentemente, possíveis modelos ideológico-culturais."4 ' 

Foi dentro desse espírito de idéias que procuramos compreender a forma como Franzini ordenou sua 
própria coleção de livros nas páginas de seu catálogo, inspirado nas concepções de organização do saber 
que permearam a revolução do próprio conhecimento durante o século XVIII. Provavelmente inspirado 
pelas obras-chave do período - em particular a Encyclopédie de D'Alembert e Diderot,42 no Esquisse de 
Condorcet, ou ainda nas obras de outros expoentes do Iluminismo, cujas obras ele colecionou. Percebe-
se, na ordenação, sua preocupação com uma biblioteca que abrangesse todos os campos do conhecimento 
desenvolvido em torno das noções de ciência e de técnica. Mesmo as obras "clássicas" são incluídas na 
medida em que lançam luz a campos do conhecimento que podem ser identificados na ação posterior de 
Marino Miguel, como político e como cientista. Sua participação no movimento liberal português de 1820 
é mais facilmente compreensível à medida que podemos ver, nos livros colecionados por ele, as matrizes 
do pensamento liberal, em suas múltiplas vertentes. 

Como fonte para estudos sobre a história da leitura, os papéis de Marino Miguel Franzini, que incluem 
o "Catálogo", constituem um rico recurso, pois podem fornecer elementos sobre aspectos diversificados 
da vida portuguesa na passagem do século XVIII ao XIX. Isso pode ser feito não somente com relação à 
história política, das ciências e das idéias, mas também sobre as operações cotidianas em relação à leitura, ao 
livro e a outros aspectos da vida cultural, operando questionamentos relativos, simultaneamente, tanto aos 
"movimentos coletivos quanto as ações individuais, tanto com as tendências quanto com os acontecimentos",43 

e identificando, no cotidiano, tanto o tempo da efeméride quando o do grande acontecimento, como uma 
sucessão benjaminiana de "presentes no fluxo da vida".44 

Ao "Catálogo" somam-se listas de compras de livros feitas junto a diversos livreiros europeus (por 
exemplo, as 16 páginas da lista de Livros que compramos no Negocio Molini de Florência, listando obras 
adquiridas, por ano, entre 1798 e 1807, com títulos e valores globais), e outros catálogos (Catalogue des 
livres et etc. e Rol dos livros que comecei a comprar em 1798), escritos em momentos distintos e que 
fornecem elementos para a reconstrução das leituras possíveis - quando não se puder ver as leituras de 
fato, através dos escritos do próprio Franzini. Sua biblioteca permite inferências sobre essas leituras e sua 
atuação na sociedade de seu tempo. 
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