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A configuração visual da informação histórica à época  
do iluminismo alemão

André de Melo Araújo
Universidade de Brasília

Com o objetivo de promover a igualdade hierárquica entre a nobreza urbana da cidade de Nu-
rembergue e a nobreza cavalheiresca da região da Francônia na década de 1750, Carl Sigmund 
Holzschuher encomendou uma história genealógica de sua linhagem, a Historia genealogica do-
minorum Holzschuherorum (1755). A obra tinha por objetivo comprovar a origem nobre e antiga 
dos Holzschuher não apenas por meio do texto, mas também por meio de 39 gravuras produzidas 
especialmente para o volume. A comunicação aqui proposta explorará a configuração visual da 
informação histórica à época do iluminismo alemão ao procurar compreender até que ponto a 
escrita histórica desta genealogia dependia da representação visual do passado. Em um primeiro 
passo, exploraremos como o autor principal da obra, Johann Christoph Gatterer (1727-1799), 
concebia a tarefa da genealogia e da diplomática, ao mesmo tempo em que seguiremos o trabalho 
dos gravadores encarregados de produzir as imagens do título. Aqui, procurar-se-á explorar os 
mecanismos gráficos por meio dos quais se conferiu autenticidade documental às imagens grava-
das em cobre, considerando-se tanto a tradição artística dos gravadores, quanto as expectativas 
formais dos estudos da diplomática. Em um segundo passo, analisaremos o manuscrito das duas 
partes publicadas e da terceira parte inédita da Historia genealogica dominorum Holzschuherorum, 
com o objetivo de identificar os agentes envolvidos na produção do texto e investigar a tradição 
manuscrita de representação gráfica de evidências históricas. Ao conjugar os interesses da história 
da historiografia com aqueles da história material do livro, pretende-se apresentar a produção do 
conhecimento histórico no século XVIII como o resultado do trabalho coletivo de diversos agentes 
e do esforço de conciliação de distintas estratégias representacionais. 

O prefácio como gênero e sua especificidade  
nos textos cosmográficos

Andréa Doré
Universidade Federal do Paraná

Os textos prefaciais escritos durante o Renascimento, entre os séculos XV e XVII, podem ser enten-
didos como o limiar entre o autor e sua audiência. São estudados como um documento retórico, 
como um rito de passagem, e têm sido também considerados como um lugar onde se manifesta 
o nascimento da modernidade. Esta comunicação apresenta um estudo dos prefácios e cartas ao 
leitor que abrem textos cosmográficos produzidos nos séculos XVI e XVII, gênero que, por sua vez, 
obedece a determinadas convenções e sedimenta, pela repetição, determinadas concepções. Dois 
aspectos são aqui destacados: o valor que os autores atribuem às suas obras por meio das funções 
que simultaneamente desempenham de informar e deleitar os leitores, elementos constitutivos do 



gênero prefacial; e o caráter complementar que atribuem às disciplinas da História e da Geografia 
para o bom cumprimento dessas funções, elemento este específico aos textos cosmográficos. Esses 
dois aspectos se desdobram em tópicas que ajudam na compreensão do sentido atribuído então ao 
conhecimento do mundo pelo humanismo europeu. A pesquisa se baseou em um grande número 
de cosmografias. Foram consideradas obras canônicas, como as de Sebastian Münster, Pierre Apian 
e Abraham Ortelius, mas igualmente textos de menor repercussão, como as cosmografias de William 
Cuningham, Giuseppe Rosaccio, Pieter Heylyn, Chauteaunieres de Grenaille e Ieronimo Girava.  

Impérios portáteis: investigação sobre o gênero atlas na crise dos 
impérios modernos (1713-1825)

Iris Kantor
Universidade de São Paulo

Desde o século XVI, os atlas transformam-se em verdadeiros repositórios de conhecimento geo-
gráfico sobre o mundo que o colonialismo europeu criou. Um dos objetivos desta apresentação 
é comparar os diferentes atlas geográficos ibero-americanos  produzidos na crise do colonialismo 
moderno, reconstituindo as sucessivas operações de fabricação desses artefatos culturais, levando 
em conta os processos de afirmação da autoridade científica, o âmbito de circulação dos paratex-
tos, a apropriação das imagens cartográficas e, finalmente,  os usos sociais e geopolíticos que tais 
imagens adquiriram em diferentes contextos de reprodução. Um dos desafios é articular a análise 
cognitiva (pensamento visual), material (técnica gráfica e suporte físicos) e performativa (como 
prática social) implicada na operação cartográfica.

Menasseh Ben Israel como editor: a edição de Esperança  
de Israel/Spes Israelis (1650) e os embates políticos pela  
readmissão dos judeus na Inglaterra

Luís Filipe Silvério Lima
Universidade Federal de São Paulo

A comparação entre as edições e traduções do Esperança de Israel (1650) pode indicar pontos 
importantes sobre a atuação do rabino de Amsterdã Menasseh Ben Israel e suas relações com os 
milenaristas ingleses nos anos 1640 e 1650. Menasseh e seus filhos mantiveram uma imprensa e 
editora em Amsterdã, a primeira da comunidade dos judeus “portugueses” e a publicar títulos em 
hebraico e voltados sobretudo para a comunidade. Esperança de Israel foi impresso em sua casa 
editorial e, ainda que não haja essa informação no imprint, mas observando indícios da impressão, 
a sua tradução latina, Spes Israelis, também. Isso reforça a hipótese de que mesmo se o Spes Israe-
lis não foi traduzido ou escrito diretamente pelo rabino, teve a sua edição (e, consequentemente, 
tradução) supervisionada e comandada por ele. Podemos assim pensar que as alterações existentes 
entre o texto em espanhol e aquele em latim, se não foram da pena de Menasseh, eram de conhe-
cimento de seu autor/produtor/editor, e muito provavelmente visavam responder a duas audiências 
diferentes, a dos judeus “portugueses” e a dos protestantes ingleses. Da mesma maneira, a análise 
dos elementos editoriais da tradução em espanhol de An apology for the honorable nation of the 
Jews, impresso em 1649 sob o pseudônimo de Eduardo Nicholas, aponta que a casa editorial dos 
Ben Israel também esteve envolvida na versão desse panfleto que defendia a readmissão dos 
judeus na Inglaterra. Se assim for, a leitura historiográfica de Esperança de Israel já como ação de 



Menasseh no debate pela readmissão ganha reforço e novos contornos. Se Chartier nos diz que 
devemos pensar nos outros produtores do texto impresso, no caso de Menasseh, temos um agente 
que operava na escrita, na impressão e na distribuição dos seus impressos. Pensar Menasseh-autor 
também chama a pensar Menasseh-editor.

Edifício das letras: história e controvérsia  
na Bibliothèque Française de Charles Sorel

Luiz César de Sá
Universidade de Brasília

Na França seiscentista consolida-se o entendimento de que as “querelas” são o mecanismo privi-
legiado de instituição da autoridade letrada. Escritos propondo disputas galantes, que enalteciam 
a violência verbal em contraposição aos horrores da guerra, disseminam-se até fundamentar um 
gênero discursivo específico. Por outro lado, a abundância de papéis de controvérsia suscitada pelo 
sucesso do modelo acarreta uma crescente necessidade de distinguir os “bons livres” daqueles 
tidos por indecorosos. É o caso da Bibliothèque Française (1664), de Charles Sorel, objeto desta 
investigação. Movida pelo dever compilatório de apontar exemplos excelentes dos diversos saberes 
aptos ao consumo póstero, a Bibliothèque sinaliza para os critérios que ordenavam hierarquica-
mente os escritos de controvérsia, iluminando o estatuto dos escritores, as redes de mecenato 
de que se investiam e os juízos públicos que supostamente espelhavam. Ao lê-la, pretendemos 
apresentar os fundamentos materiais subjacentes a seu projeto editorial e as características retó-
rico-poéticas constitutivas do horizonte verossímil de sua elaboração, argumentando que, além de 
ser ferramenta arquivística, ela própria estava calcada em pressupostos polêmicos. 

Vestígios materiais para estudo da produção e circulação de  
manuscritos: três casos de estudo para a História e a Restauração

Márcia Almada
Universidade Federal de Minas Gerais

Nas últimas décadas a revalorização das análises material, paleográfica e codicológica dos ma-
nuscritos e impressos foi favorecida pelo desenvolvimento de novas tecnologias, pelo desloca-
mento das questões propostas pelas antigas disciplinas e, sobretudo, pela abordagem inter-
disciplinar que permitiu conjugar curiosidades e métodos de várias disciplinas. Cada vez mais 
historiadores, pautados nas experiências inovadoras de análise de Robert Darnton, Fernan-
do Bouza Álvarez, Roger Chartier, Antonio Castillo Gómez, entre outros, se permitem ir além 
do texto para compreender o documento como uma expressão intelectual, técnica e material.  
O aprofundamento dos conceitos e das metodologias de análise material tem permitido um novo 
olhar sobre manuscritos extensivamente estudados pela historiografia, como é o caso do Discurso 
historico, e político sobre a soblevação que nas Minas houve no anno de 1720 (Arquivo Público 
Mineiro) e o exemplar do Livro das Fortalezas de Duarte D’Armas, produzido em c. 1509 (Biblioteca 
Nacional de Espanha). Por outro lado, a propagação da análise material como fonte de pesquisa his-
tórica tem estimulado práticas críticas da preservação de documentos gráficos, como as interven-
ções de restauração e as políticas de acesso aos originais. Esta crítica tem guiado o tratamento do 
Compromisso da Irmandade de São Miguel de Almas da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição 
de Prados, de 1722 (Arquivo da Paróquia do Pilar de São João del Rei), realizado no Laboratório de 
Conservação-Restauração de Documentos Gráficos e Fílmicos (Lagrafi/Cecor - UFMG).



Política, espetáculo e propaganda: o uso político do mecenato  
e da imprensa pelos representantes da corte portuguesa em  
Roma durante as primeiras décadas do século XVIII

Marília de Azambuja Ribeiro
Universidade Federal de Pernambuco

Os primeiros anos do século XVIII se caracterizaram pelo fortalecimento das relações diplomáticas 
entre o reino de Portugal e a Santa Sé. Nesse contexto, a coroa lusa elegeu a cidade pontifícia 
como espaço privilegiado de divulgação de uma imagem construída para a autorrepresentação de 
sua monarquia. Para tanto, os representantes da corte portuguesa em Roma colocariam em ato 
uma série de ações públicas como forma de propaganda política. A maioria dessas ações foram 
amplamente divulgadas, noticiadas e associadas à publicação de opúsculos, livros e libretos – 
prática que denota a adoção de uma nova forma de fazer política que passava pelo domínio dos 
instrumentos editoriais. Esta intervenção pretende justamente analisar o conteúdo discursivo e a 
tipologia documental dessa literatura de circunstância, bem como sua utilização propagandística 
por parte da coroa portuguesa. 

O maravilhoso e as histórias no códice sobre a revolta  
de 1720 em Vila Rica

Rodrigo Bentes Monteiro
Universidade Federal Fluminense

Pretende-se expor os últimos resultados de análise do códice Discurso historico, e político sobre a 
soblevação que nas Minas houve no anno de 1720, depositado no Arquivo Público Mineiro, em sua 
dimensão textual. Na redação de perfil híbrido há aspectos de uma narrativa épica com muitas re-
missões à cultura clássica, mormente romana, reinterpretadas por vezes conforme as necessidades 
da política moderna. Mas há também elementos de uma “sofística sagrada”, própria da pregação 
jesuítica no século XVII, fazendo com que fábulas de vários tipos se encontrem mescladas, por 
analogia, ao enredo verossímil dos episódios de 1720 em Vila Rica, bem como a outros eventos 
distintos no espaço e no tempo. Por essas histórias de matiz profético e ocultista, considera-se a 
participação dos inacianos apaniguados do governador de capitania Pedro Miguel de Almeida 
Portugal na elaboração do manuscrito.

O fígado e a vingança feminina: a literatura de rua francesa como 
fonte para uma história das emoções

Silvia Liebel
Universidade Federal de Minas Gerais

No início do século XVII, circulava por Troyes um canard impresso narrando a história de Cécile 
Palliet, condenada por homicídio. Gênero que prospera juntamente do florescimento das oficinas 
de impressão na França da aurora moderna, o canard se constitui, com os almanaques, na pri-
meira das literaturas “populares”, como define Roger Chartier. Impresso sem grandes cuidados e 
destinado a um público letrado e urbano, ele leva a seus leitores e leitoras histórias de fenômenos 
celestes, calamidades, criaturas monstruosas, milagres e crimes, enfatizando seu caráter verídico. 
Nesse sentido, a história da senhorita Palliet é acrescentada pelo impressor Nicolas Dureau de uma 



suposta cópia do decreto da corte do Parlamento, condenando a jovem por um crime que reforça 
o caráter apelativo do gênero: não satisfeita em tão somente matar a facadas o amante que a 
abandonara com uma criança ilegítima, antes ela o faz ingerir o fígado do filho. Alvo das flechas 
de Eros, de onde Horácio nele localizar a fonte do amor, como bem lembra Hilário Franco Júnior, o 
fígado arrancado se transforma em metáfora para o aniquilamento dos sentimentos da jovem traí-
da. Fúria, crueldade e vingança são atributos especialmente femininos compartilhados por Cécile 
e outras protagonistas dos canards, entrelaçados à natureza decaída daquele que é visto como 
o segundo sexo, defeituoso por sua origem torta – a costela de Adão – e manchado por ceder à 
tentação da serpente. Na conjugação entre uma história do impresso e uma história das emoções e 
das sensibilidades modernas, esta apresentação busca refletir sobre as representações do feminino 
e das emoções que lhe são associadas nessa literatura. 


