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Resumo 
 

 

Este trabalho apresenta a documentação produzida pela Biblioteca da 

Faculdade de Direito de São Paulo, entre os anos de 1887 e 1920. Através 

do resgate dessa documentação, discutimos as possibilidades de análises e 

a contribuição do material para a história das práticas de leitura na Biblioteca 

da Faculdade de Direito de São Paulo.  

 

 

Abstract 
 

This study presents the documents produced by the Biblioteca da Faculdade 

de Direito de São Paulo (Library of the Law School of  São Paulo), between 

1887 and 1920. Through the rescue of this documentation, we  discuss the 

possibilities of analyses and the contribution of such material for the history 

of  reading practices at the Library of the Law School of  São Paulo. 
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Introdução 
 

À tarde, não havendo outros compromissos, dona 
Angelina reunia em sua casa algumas vizinhas interessadas 
em romances de folhetim. Aproveitavam a ocasião para fazer 
tricô e crochê, enquanto ouviam a leitura dos fascículos novos. 
Encarregadas da leitura, as filhas mais velhas de dona 
Angelina sabiam como ninguém dar ênfase às frases no 
momento preciso. Quatro fascículos eram comprados por 
semana e as duas jovens se revezavam: dois para cada uma. 

[...] 
Papai não entendia e ficava intrigado com as 

contradições intelectuais da mulher. Como podia ela, pessoa 
de bom gosto literário, que ficava até altas horas da noite – 
para poder concentrar-se no silêncio – lendo livros de Victor 
Hugo, de Zola, de Kropotkin, de Eça de Queiroz, versos de 
Guerra Junqueiro, gostar também dos romances em 
fascículos? 

Quando a via reunida com outras mulheres, cada qual 
mais ignorante, ouvindo as filhas lerem as ‘idiotices’ dos 
folhetins – ela que zelava tanto pela elevação cultural das 
filhas! – , algumas vezes ela mesma lendo ‘Expulsa na Noite 
de Núpcias’ ou ‘Morta na Noite de Núpcias’, balançava a 
cabeça, repetia: ‘Como é que Angelina pode gostar tanto 
dessas bobagens?’ Francamente, tal disparate não podia 
entrar-lhe na cabeça, escapava-lhe, não encontrava 
explicação. Chegou a discutir e mesmo a criticá-la 
acerbadamente, a boicotá-la pedindo-lhe favores ou 
chamando-a no exato momento em que ela se deliciava, em 
plena leitura coletiva, no melhor da festa, na hora do 
suspense. A essas dúvidas, a essa implicância do marido, 
dona Angelina respondia simplesmente que os folhetins 
descansavam sua cabeça, distraíam-na sem nenhum 
compromisso. E que isso lhe era muito necessário, fazia-lhe 
bem. Que a deixassem em paz com seus romances em 
fascículos. Adorava lê-los! 

 
Zélia Gattai1

 

 

 

Esse breve relato memorialístico da autora nos permite entrar em um 

pequeno universo das práticas da leitura. Deliciosa a polêmica acerca dos 

gostos literários de dona Angelina. A imagem das mulheres jovens e 

senhoras reunidas para a aventura coletiva da leitura recupera para nós uma 

                                                   
1 GATTAI, Zélia. Anarquistas graças a Deus. 31. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000, p.191-
192. 
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época de São Paulo antiga, híbrida, meio rural, meio urbana, quando existia 

o tempo para a leitura, a leitura prazerosa, aglutinadora, socializadora.  

 

Imagino quantas pessoas na cidade de São Paulo, nas mesmas 

tardes em que dona Angelina reunia as amigas, estariam promovendo 

encontros semelhantes para a leitura. Seriam sempre encontros tão 

prazerosos? Quais os outros universos de leitura que poderíamos observar 

na cidade? Homens de letras mergulhados em suas bibliotecas particulares, 

repletas de livros filosóficos e de história universal, orgulhosos de seu acervo 

com obras da literatura mundial, em francês, inglês, latim, traçando as 

primeiras linhas de um texto sobre a polêmica da semana para a publicação 

no jornal. Estudantes de um curso superior, ainda se recuperando da 

esbórnia da noite anterior – delicioso sarau literário, uma verdadeira comédia 

– saídos de uma aula entediante de Direito Penal, indo direto à biblioteca 

consultar algumas obras de leitura obrigatória para o curso. Quantos leitores, 

quantas práticas tão distintas – algumas obrigatórias, outras diletantes. 

 

Diferentes relatos nos fazem compor esse conjunto de imagens, 

difusas certamente, da São Paulo que lia. Se esses ambientes de leitura nos 

são quase irrecuperáveis, mais difícil ainda é conhecer como se lia, o que se 

lia e quem lia. Quem lia, o chamado “público leitor”, recentemente alcançou 

o seu lugar como objeto de estudo nas diferentes ciências sociais. Segundo 

Elias Thomé Saliba: 

 

 

... durante muito tempo os historiadores mantiveram ante a leitura uma 
atitude linear, vendo-a como um ato mecânico ou abstrato, submetido à autoridade 
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de sentido criada pelo livro ou pela palavra impressa, ou supondo uma relação 
transparente e única entre textos e leitores. Nos últimos anos, no limiar de fronteiras 
entre disciplinas como a sociologia da literatura e a estética da recepção, vem 
surgindo uma renovada história do livro e da leitura que modificou, definitivamente, 
o conceito do que se designava, com certa indulgência depreciativa, “público 
leitor”.2

 

 

Conhecer, portanto, esse “público leitor” da cidade de São Paulo, os 

espaços para a leitura, a forma como o livro se apresenta, é fundamental 

para compreender a singularidade da leitura, as suas condições sociais e 

históricas em São Paulo, o universo e a relação entre textos e leitores numa 

cidade dita “moderna”. 

 

O período abordado por este trabalho cobre os anos de 1887 a 1920, 

fase especialmente importante para a história da cidade. Já no final do 

século XX, vários fatores agiram no sentido de transformar a cidade numa 

metrópole. A expansão econômica proporcionada pelo café e o grande 

número de imigrantes que afluíram para São Paulo, modificou a fisionomia e 

as relações da “comunidade paulista”3. A construção de estradas de ferro 

que convergiam para a capital, ligando-a com o interior produtor agrícola, e o 

abastecimento em larga escala de trabalhadores, graças ao sucesso da 

imigração subvencionada, foram marcas do “caráter explorativo e urbano 

capitalista do surto do café”.4

 

                                                   
2 SALIBA, Elias Thomé. Prefácio à obra de DENIPOTI, Cláudio. Páginas de Prazer. A 
sexualidade através da leitura no início do século. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1999, p. 11. 
3 “Comunidade é utilizada para sugerir algumas características gerais da vida em São Paulo 
pela altura de 1820: seu tamanho limitado; seu relativo isolamento e provincianismo; a 
modesta economia de subsistência de seus arredores, refletindo-se na configuração urbana 
e na vida dos habitantes; a importância das relações pessoais; a unidade devida aos ritos e 
festejos de uma só fé.” MORSE, Richard. Formação histórica de São Paulo: de comunidade 
à metrópole. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1970. 
4 Idem, ibidem, p. 231 
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Com a facilidade do transporte, os cafeicultores passaram a residir na 

cidade e a ingressar em atividades urbanas, e, portanto, a influir mais 

diretamente na dinâmica social e política da urbe. Essa nova elite capitalista, 

diferentemente da elite anterior (que era mais ligada à vida rural e que 

apenas esporadicamente se encaminhava para a capital da província), 

possuía instrução superior, obtida possivelmente da Faculdade de Direito de 

São Paulo, e contribuiu para alçar São Paulo no cenário político nacional. 

Com sua formação predominantemente humanista e “cosmopolita” e, sob 

forte influência de recentes acontecimentos e movimentos culturais das 

grandes cidades do mundo, essa classe de cafeicultores adotou políticas 

estranhas à realidade paulista. Contraditoriamente, essas políticas oficiais 

não primavam por um planejamento urbano e a cidade foi crescendo de 

forma improvisada e caótica, onde mal eram atendidas as suas reais 

carências. A massa de imigrantes recém-chegados e os ex-escravos eram 

marginalizados e levados a forjar sua sobrevivência paralelamente ao 

universo oficial. Vínculos improvisados com o espaço em expansão e 

reconstrução constante eram estabelecidos por seus habitantes que, 

desenraizados, buscavam, pelo menos simbolicamente, construir uma 

identidade com a urbe – palco também das políticas oficiais de 

embelezamento e modernização, ampliação dos serviços e das atividades 

culturais. Uma sociedade complexa e dinâmica surgiu com diferentes 

modalidades de convivência e maior mobilidade de classes. Os sentidos 

aguçaram-se e exigiam experiências mais intensas que dessem uma razão 

de ser a essa nova vida. Pluralidade de odores, sons, rostos, línguas, ruas, 

bairros, etc, construíram uma sociabilidade inédita para a cidade, como se lê 

em Morse:  
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... quiosques octogonais, enfeitados de flânulas e cartazes vistosos 
começaram a aparecer nos jardins e praças, e perto das estações, onde se 
vendiam café, doces e bebidas alcoólicas baratas. [...] os quiosques eram um ponto 
de reunião de trabalhadores, vagabundos, soldados e mulheres da classe baixa 
recendendo fortemente a álcool, odor corporal e iodofórmio. 

[...] 
... agora havia pedestres sem número – inclusive damas 

desacompanhadas – atraídas pelas lojas de modas, confeitarias, cafés, 
restaurantes e concertos no jardim. As ruas antigamente silenciosas ecoavam com 
a passagem constante de bondes e carroças pesadas e carregadas.5

 

 

A elite paulista, ligada a um universo cultural dito moderno, via com 

aversão os antigos modos de tradição luso-africana. Também os hábitos dos 

imigrantes pobres que tomavam as ruas e os postos de trabalho não eram 

bem aceitos. Para a nova classe capitalista, oriunda da aristocracia cafeeira, 

esses costumes arcaicos deveriam ser suplantados por um modus vivendi 

moderno, racional, sobretudo inspirado na França.6 Moda, vida noturna, 

música, cafés, cabarés, periódicos, acompanhavam o que ocorria no 

estrangeiro. O início do século XX, segundo Morse, caracterizou-se “em 

parte por uma exuberância infantil; por concepções ingênuas de ‘felicidade’ e 

refinamento cultural e pela crença ingênua de que estas coisas eram as 

inevitáveis conseqüências do êxito financeiro e um mundo de oportunidades 

cada vez mais numerosas e compensadoras.”7

 

Esse período nos pareceu importante porque envolveu um contexto 

de redefinição da arte, de modernização da impressão, expansão do ensino 

público, do mercado de livros, de novas formas de expressão (cinema e 

                                                   
5 Idem, ibidem, pp. 264-265. 
6 “Gaffré em 1911 veio a conhecer uma das ‘meilleures familles’ de São Paulo, cujos 
membros falavam francês como parasienses; acompanhavam ‘jour par jour’ os 
acontecimentos, autores, revistas e idéias da França...” Idem, ibidem, p. 276.  
7 Idem, ibidem, p. 276. 
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rádio), além dos intensos debates políticos nas disputas pelo domínio 

paulista no cenário nacional. Daí a busca pelo papel do livro e das idéias que 

circulavam com a produção impressa nesse universo em transformação.  

 

Após a leitura do trabalho de Cláudio Denipoti, Páginas de Prazer8, 

decidi percorrer um caminho semelhante ao dele aqui em São Paulo. O 

trabalho desse pesquisador desvendou, a partir da recepção, temas comuns 

na leitura do público usuário da Biblioteca Pública do Paraná, de Curitiba, 

entre os anos de 1911 e 1918. Suas fontes foram os registros de retirada 

dos livros. Através de uma análise sensível da documentação, Cláudio 

Denipoti revelou-nos fragmentos da vida daquele público de leitores. A partir 

daí, durante três anos, de 1999 a 2001, percorri diferentes bibliotecas 

públicas, como a Biblioteca Mário de Andrade e a Biblioteca Monteiro 

Lobato, além do Arquivo Público Municipal e do Arquivo do Estado, 

perseverantemente procurando por documentos que fossem um registro da 

leitura e que viabilizassem uma pesquisa a partir da recepção também em 

São Paulo. A primeira dificuldade encontrada foi o acesso ao arquivo 

administrativo das bibliotecas, ou seja, aos documentos sobre suas políticas 

de funcionamento e gestão. Mesmo assim, na Biblioteca Monteiro Lobato9, 

encontramos a Seção de Bibliografia e Documentação, que contém, entre 

vários itens interessantes, um arquivo com as fichas dos consulentes. Nela 

se registravam o nome das crianças, idade, endereço, nome dos pais e suas 

profissões e os livros requeridos para a leitura. Inaugurada em 1936, pela 

pedagoga Lenyra Camargo Fraccaroli, a Biblioteca conserva a 

                                                   
8 DENIPOTI, Cláudio. Op. cit. 
9 A Biblioteca Monteiro Lobato e sua Seção de Bibliografia e Documentação ficam na Rua 
General Jardim, 485, Vila Buarque. 
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documentação referente à sua fundação e administração, além de outros 

documentos escritos que discutem quais obras eram indicadas para a leitura 

dos seus consulentes e quais não eram. Também nos deparamos com 

textos escritos por jovens usuários comentando as obras lidas. Por se tratar 

de um público infanto-juvenil, optamos por não utilizar esse material nesta 

pesquisa. 

 

Já na Biblioteca Mário de Andrade não obtivemos nenhuma indicação 

positiva da existência de material histórico sobre a sua administração, 

apesar das freqüentes indagações feitas naquela instituição. Era grande – e 

aparentemente lógica – a possibilidade desse tipo de documentação ser 

encontrado no Arquivo Municipal ou no Arquivo do Estado. Na época, o 

Arquivo Municipal estava sendo transferido do Pátio do Colégio para o 

Edifício Ramos de Azevedo, prédio da antiga Escola Politécnica da USP e 

que já abrigava o Departamento de Patrimônio Histórico, no bairro de 

Tiradentes. Naquela ocasião, fomos informados que tal material (fichas de 

consulentes, freqüência das bibliotecas, materiais consultados, etc) não fazia 

parte da política de conservação do Arquivo. Além disso, boa parte da 

documentação teria sido perdida na mudança.  

 

Em meio a esse processo, fiz a leitura do texto de Myrian Ellis, 

“Documentação sobre a primeira biblioteca pública oficial de São Paulo”10, 

onde a pesquisadora relatou a criação, em 1825, de uma biblioteca que, 

posteriormente, atendeu ao estabelecimento de uma Faculdade de Direito 

na cidade. A autora discorreu sobre os primeiros anos da organização 
                                                   
10 ELLIS, Myrian. “Documentação sobre a primeira biblioteca pública oficial de São Paulo.” 
Separata da Revista de História. São Paulo, nº 30, 1957. 
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daquele acervo e suas características. Procuramos, então, por mais 

documentos referentes a esse assunto.11 Após algumas visitas, a 

responsável pela Biblioteca da Faculdade de Direito apresentou-nos uma 

série de livros manuscritos que permaneciam guardados em uma sala sem 

identificação ou catalogação. Tal material não estava disponível para a 

pesquisa e parece-me que não havia despertado até então nenhum 

interesse nos funcionários. Identifiquei entre o material anotações, relatórios, 

correspondências, orçamentos e inventários realizados por bibliotecários e 

amanuenses desde 1839 até a década de 1930. Essa documentação 

apresenta diferenças no seu estado de conservação e há algumas lacunas, 

ou seja, ela não cobre sistematicamente todo o período. A exceção são os 

livros de Registro das Obras Pedidas para Consulta que, de 1889 a 1923, 

estão completos. Nesses livros de Registro, o bibliotecário anotava 

diariamente quantas consultas haviam sido feitas e o nome das obras, além 

do número de leitores de jornais. Por ser um registro diário, o volume de 

informações contidas nesses livros é imensa. Resolvemos, então, digitalizar 

página a página os livros de Registro. O produto final chegou a 3.680 

imagens de alta resolução, o que corresponde aos 12 volumes dos anos de 

1889 a 1920. Essas imagens foram gravadas em quatro cds, que foram 

doados à Biblioteca. 

 

Esse conjunto de fontes foi produzido por conta de uma série de 

exigências burocráticas e oficiais. Entre as atribuições do bibliotecário e 

                                                   
11 Na São Paulo do século XIX, apenas a coleção do Convento dos Carmelitas e a do D. 
Francisco Manoel da Ressurreição eram conhecidos. Essas bibliotecas possuíam, 
essencialmente, obras históricas, clássicas e crônicas, e atendiam à educação dos 
seminaristas. Ver: BRUNO, Ernani da Silva. “Bibliotecas e livreiros na cidade de São Paulo”. 
Boletim Bibliográfico da Biblioteca Mário de Andrade. São Paulo, v. 15, 1950, p. 70-82. 
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amanuense, contratados pela Faculdade, estava a elaboração de relatórios, 

catálogos, pesquisa e intercâmbio com outras instituições para manter 

atualizado o acervo com publicações que correspondessem às exigências 

do curso de Direiro da Faculdade. Os relatórios sobre a coleção de obras e o 

estado de conservação eram dirigidos ao diretor da Faculdade e 

funcionavam como orientadores da política de aquisição e manutenção da 

Biblioteca. Anualmente, um resumo dessas informações era publicado nas 

Revistas da Faculdade de Direito – dados relativos à freqüência e ao acervo 

da Biblioteca. Porém, as informações da Revista não seguiam um padrão. 

Alguns relatórios eram detalhados, mas outros eram sucintos nos dados. Por 

fim, os catálogos impressos da Biblioteca nos anos de 1887 e 1920 também 

se mostraram essenciais para a pesquisa. 

 

Com o estudo do material gentilmente disponibilizado para nós na 

Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo, o trabalho foi tomando 

corpo. O conjunto de fontes da Biblioteca nos chamou a atenção para a 

materialidade da prática da leitura: o espaço, o acervo e, mais importante, os 

inúmeros documentos produzidos pelo trabalho das pessoas envolvidas na 

manutenção desse espaço e desse acervo, mediadores entre o texto e o 

leitor. Perceber que a leitura, ou o acesso a ela, envolvia uma ordenação, 

uma idéia da utilidade do livro e do acervo foi possível à medida que me 

familiarizava com a rotina da Biblioteca que, aos poucos, sobressaía da 

análise dos relatórios, cartas, inventários, orçamentos, etc, produzidos de 

forma metódica pelos funcionários da instituição. Portanto, buscamos nesta 

pesquisa, recuperar esses documentos, os quais envolveram o ato da leitura 

num determinado espaço de sociabilidade dos leitores – a biblioteca.  
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 Desvendar qual era o público leitor da cidade de São Paulo foi 

trabalho já esboçado por Terezinha Aparecida Del Fiorentino.12 Através da 

pesquisa de anúncios em periódicos, sobretudo o Estado de São Paulo e a 

Revista do Brasil, das críticas literárias e das correspondências de 

intelectuais, a historiadora fez um levantamento da produção e consumo da 

prosa de ficção em São Paulo nas décadas de 1900 a 1922. No entanto, a 

existência do objeto livro e sua venda implicava múltiplas facetas além da 

aquisição – “a compra do livro não se confunde com a leitura”.13 O trabalho 

com índices de alfabetizados é um começo: em 1920, por exemplo, a cidade 

de São Paulo tinha 58% dos seus habitantes alfabetizados em meio a 30% 

no Estado.14 Mas quantos efetivamente eram os leitores assíduos? O que 

liam? A própria autora levantou tal questão.15 E mais: a constatação da 

existência de 106 editoras funcionando em São Paulo desde o início do 

século até 1922 não possibilita determinar sua atuação.16 Por outro lado, a 

leitura da produção não nos permite conhecer o conteúdo dos acervos 

públicos e particulares. Dados estatísticos de 1876 mostram o número de 

volumes das principais bibliotecas existentes no Brasil, mas, em sua 

pesquisa, Ana Luiza Martins salienta que tais informações não nos levam a 

“avançar no conteúdo de seus acervos, impedindo o dimensionamento 

temático dos muitos títulos”.17  

                                                   
12 FIORENTINO, Teresinha Aparecida Del. A produção e o consumo da prosa de ficção em 
São Paulo (1900-1922). Dissertação (Mestrado em História) - FFLCH/USP, São Paulo, 
1976. 
13 SCARPIT, Robert citado por FIORENTINO, T. Ap. Del. Op. cit., p. VIII. 
14 Dados apresentados por FIORENTINO, Teresinha Aparecida Del. Op. cit., p. II. 
15 Idem, p. VIII. 
16 Idem, p. 57-60. 
17 MARTINS, Ana Luísa. Gabinetes de leitura da província de São Paulo: a pluralidade de 
um espaço esquecido (1847-1890). Dissertação (Mestrado em História) - FFLCH/USP, São 
Paulo, 1990, p.79. 
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A maneira pela qual os leitores se apropriam dos textos não é 

homogênea. Portanto, partir somente da análise da produção é estudar 

apenas um dos aspectos que envolvem a história da leitura. Não só a 

materialidade diversa do livro leva a formas diferentes de apropriação do 

escrito, como a possibilidade de leitura relaciona-se com competências 

variadas do leitor. Além disso, existem e existiram interesses e expectativas 

diferentes em relação à leitura. Daí a multiplicidade de significações para o 

escrito. A esse conjunto de determinações, que governam as práticas de 

leitura18, correspondem diferentes grupos de leitores, as comunidades 

interpretativas, “que partilham uma mesma relação com o escrito. (...) Para 

cada uma das comunidades de interpretação assim identificadas, a relação 

com o escrito efetua-se com técnicas, gestos e maneiras de ser. A leitura 

não é apenas uma operação intelectual abstrata: ela é uso do corpo, 

inscrição dentro de um espaço, relação consigo mesma ou com os outros.”19  

 

Esses outros também agentes ou intermediários na circulação de 

livros. Nessa direção contribuiu o trabalho da historiadora Marisa Midore 

Deaecto, No império das letras: circulação e consumo de livros na São Paulo 

oitocentista. O texto é resultado de sua tese de doutoramento, defendida em 

2005, onde a autora mescla: análises do debate da criação da Biblioteca 

Pública da Faculdade de Direito de São Paulo e seu primeiro levantamento 

de livros; os aspectos da vida intelectual da urbe; inventários post mortem; a 

infra-estrutura e seus circuitos culturais; por fim, o aparecimento das 
                                                   
18 CHARTIER, Roger. A ordem dos livros. Leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os 
séculos XIV e XVIII. Trad. Mary del Priore. Brasília: Editora da UnB, 1994, p. 13 
19CAVALLO, Guglielmo. & CHARTIER, Roger. História da leitura no mundo ocidental. São 
Paulo: Ática, 1998, v. 1, p. 8. 
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livrarias, sobretudo o papel do primeiro livreiro de prestígio na capital 

paulista, Anatole Louis Garraux (1833-1904)20, que se instalou na cidade em 

1859 e, já no ano de 1863, pôs-se a editar autores brasileiros.21

 

Analisando em vários momentos de seu trabalho o corpo documental 

da Biblioteca Pública da Faculdade de Direito de São Paulo, a historiadora 

desenvolve a idéia de que a Faculdade de Direito com seu corpo jurídico 

“atuou como verdadeiro agente de inovação no circuito cultural” 

oitocentista22: 

 

 

Do ponto de vista editorial, professores e alunos, talvez muito mais o 
segundo que o primeiro, pois devemos assumir neste caso, que a juventude atua 
como fator corrosivo de valores tradicionais, criaram demandas novas de produção 
e de consumo. E não nos referimos apenas à organização do mercado de obras de 
Direito, se bem que este tenha se tornado importante filão dos livreiros-editores. A 
literatura nacional ganhou fôlego nas Arcadas do Largo São Francisco.23

 

 

As características desse novo fôlego e o que efetivamente era lido por 

esse restrito grupo, além do alcance dessas leituras para o universo literário 

ainda precisam ser discutidos, sobretudo no período de consolidação de São 

                                                   
20 Garraux instalou-se na cidade de São Paulo no final de 1859 quando montou um balcão 
ao lado da livraria Pândega, onde vendia exemplares do Monde Illustré e da Illustration. Em 
1863, abriu a Livraria Acadêmica, no Largo da Sé, bem próximo à atual rua 15 de Novembro 
juntamente com dois sócios. Na década de 1860 publicou catálogos que eram distribuídos 
na capital e no interior da Província, além de anunciar seu amplo leque produtos, visto que 
não vendia apenas livros, nos impressos da cidade. DEAECTO, Marisa Midore. No império 
das letras: circulação e consumo de livros na São Paulo oitocentista. São Paulo: Depto. 
História/FFLCH/USP, 2005. (Tese de Doutoramento), p. 264. 
21 “O primeiro exemplar com sua marca foi o Novo méthodo de ensinar a ler e escrever 
composto pelo director do Prytanco Litterario. [S. Paulo: Garraux. De Lailhacar & Cia, 1863. 
In-12°]. Após o qual mandou imprimir o livro de Fagundes Varela, Cantos e Phantasias, 
lançado em 1865, nos formatos in-8° e in-12°. E Exposição da Doutrina Christã para uso 
dos fieis da diocese de S. Paulo, por d. Antonio Joaquim de Mello, pequeno volume in-14°, 
impresso em 1874.” A pesquisadora também informa que os livros foram impressos em 
Paris. Idem, p. 265. 
22 Idem, p. 357. 
23 Idem, ibidem. 
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Paulo no cenário político nacional da Primeira República. O caminho trilhado 

pela historiadora estimula a ampliação e complementação desses estudos 

sobre a leitura em São Paulo. Outras análises podem ser acrescentadas ao 

tema: relacionar as condições de apresentação do objeto livro ao 

consumidor-leitor e ao leitor da biblioteca – os diferentes tamanhos, a 

qualidade de impressão do papel, as ilustrações, etc. “As formas fornecidas 

à apresentação dos textos apresentam uma dupla significação. De um lado, 

elas traduzem a percepção que os ‘fazedores’ de textos ou de livros têm das 

competências dos leitores; de outro, elas visam a impor uma maneira de ler, 

com vistas a formar a compreensão e a controlar a interpretação.”24  

 

Por outro lado, podemos acompanhar as transformações do processo 

de fabricação do livro e de como isso alterou o vínculo do leitor com ele, até 

mesmo, a sua recepção no mercado. Rubens Borba de Moraes (1899-1986) 

nos dá um excelente exemplo disso em seu texto O bibliófilo aprendiz:  

 

 

“No século XIX, quando se começou a imprimir livros em papel bouffant, 
certos bibliófilos mandavam tirar, quando se anunciava a publicação de uma obra 
que eles desejavam possuir, exemplares em papel especial. Era o que fazia Jules 
Janin. Mais tarde veio a moda de os próprios editores mandarem tirar exemplares 
em papel de boa qualidade de cada livro impresso. Outros bibliófilos compravam 
exemplares comuns, mas mandavam-nos ‘encolar’ antes de encardená-los.”25

 

 

                                                   
24 CAVALLO, Guglielmo. & CHARTIER, Roger.Op. cit. p.38. 
25 Logo em seguida o autor, estudioso e apaixonado pelos livros, se lamenta: “É uma pena 
que esse requinte de bibliófilo não seja mais possível hoje em dia. É uma pena que se tenha 
impresso, nestes últimos trinta anos, em papéis de madeira ou bouffant de má qualidade, 
tanta obra de valor. Dessas primeiras edições nada restará. Os livros de Mário de Andrade 
e de quase todos os escritores da Semana de Arte Moderna foram impressos em papéis 
péssimos. Já hoje em dia, essas primeiras edições, verdadeiros marcos da literatura 
brasileira, encontram-se todas manchadas de fungo e não durarão muitos anos.” MORAES, 
Rubens Borba de. O bibliófilo aprendiz. 4ª ed. Brasília, DF: Briquet de Lemos/Livros : Rio de 
Janeiro: Casa da Palavra, 2005, p. 94-95. 
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 Ainda sobre a complexidade de análises que o estudo da história da 

leitura requer, um outro exemplo significativo é quando Brito Broca (1903-

1961) em suas Memórias, comenta sobre a livraria Garraux de São Paulo e 

tece comentários sobre a vitrine e a capa dos livros: 

 

 

Descendo do bonde no Largo do Tesouro e tomando a direção de A Gazeta pela 
Rua XV, não podia deixar de estacionar alguns minutos diante da vitrina da 
Garraux, onde em meio das novidades nacionais – tão escassas naquela época – 
destacavam-se as brochuras de capa amarela do Mercure de France, ou de capa 
verde do Flammarion. As capas brancas N.R.F. não eram tão freqüentes, como se 
tornariam depois de 1930. Mas nesses longes de 1926 ainda se viam muitos livros 
franceses encadernados, aquelas encadernações sólidas e elegantes, em que 
vinham geralmente os romances de Anatole France, Flaubert, Pierre Loti, Daudet, 
etc. O preço das brochuras oscilava geralmente entre cinco e seis mil-réis; dos 
encadernados não me recordo, mesmo porque nunca cheguei a comprar nenhum 
deles.26

 

 

Estudar o consumo de livros em São Paulo e verificar o universo da 

leitura, como já foi esboçado pelos trabalhos até aqui citados, mostrou-se 

muito difícil pela precariedade de nossos acervos.27 Essa situação foi 

constatada por nós nos primeiros passos desta pesquisa em algumas 

bibliotecas e arquivos públicos. Como diagnosticou Darnton, noutro contexto, 

“a leitura continua a ser o estágio no circuito dos livros que oferece maiores 

dificuldades de estudo.”28 No entanto, ao levantar a documentação na 

Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo, vislumbramos a 

possibilidade de desvendar o universo de leitura daquele espaço específico, 

                                                   
26 BROCA, Brito. Memórias. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1968, p. 187. 
27 “Muito se desconhece da história brasileira por falta de guarda e preservação sistemática 
de documento. No tocante a documentos sobre bibliotecas, o descaso se mostrou bem 
patente ... encarregados alegam não ter documentos antigos porque não há obrigatoriedade 
de se arquivar papéis de trinta ou mais anos atrás.” GOMES, Sônia de Conti. Bibliotecas e 
sociedade na Primeira República. São Paulo: Pioneira, 1983, p. 51. 
28 DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette. Mídia, cultura e revolução. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p.121. 
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e de reconhecer gestos, interesses e competências característicos de um 

determinado grupo. 

 

Assim, no nosso trabalho a possível “comunidade interpretativa” será 

o público usuário da Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo que 

acreditamos tratar-se, sobretudo, do corpo docente e discente da Faculdade. 

Embora o acesso à Biblioteca fosse garantido pela legislação ao público em 

geral, é quase certo que acabava por ficar restrito ao universo do curso de 

ciências jurídicas e sociais. Mesmo porque não nos parece possível para a 

época que a Biblioteca fosse freqüentada por pessoas fora da comunidade 

da Faculdade, uma vez que o ato da leitura consiste em uma série de 

protocolos não partilhados por aqueles menos familiarizados com ela. 

Portanto, os habitantes da cidade são possíveis mas improváveis usuários 

daquele espaço, freqüentado especialmente pelos docentes, os estudantes 

da Faculdade - jovens de famílias abastadas do interior de São Paulo e de 

outros estados, que vinham completar seus estudos aqui - e os estudantes 

do curso preparatório que ficou conhecido como Curso Anexo. Dissemos 

“possíveis” usuários porque não era freqüente o “amor” aos estudos por 

parte de muitos jovens e, às vezes, mesmo de alguns professores. Ferreira 

Rezende conta que Silveira da Mota, lente de Direito Administrativo e 

também de Teoria do Processo Civil e Comercial (1834-1856), usava como 

compêndio o Jornal do Comércio e o Orçamento do Império, provocando 

protesto entre os alunos29 que, certamente, esperavam leituras mais 

“inspiradoras” para o curso. Mas, de outra parte, também encontramos 

exemplos de desapreço às leituras. Fagundes Varela (1841-1875), um dos 
                                                   
29 Apud VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo: 150 anos de ensino 
jurídico no Brasi). São Paulo: Perspectiva, 1982, p. 117. 
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jovens que veio a São Paulo fazer o curso preparatório e que, antes mesmo 

de ingressar na Faculdade, em 1862, já publicava textos seus em 

periódicos30, demonstrou essa falta de “amor” aos estudos na Poesia 

Mimosa: 

 

 

Perdoa-me, leitor, se até agora 
Nada tenho dito a meu respeito. 
Quando esta história passa-se, era moço 
E estudava a ciência do direito. 
 
Pode bem ser que livros não abrisse 
Que não votasse amor à sábia casta,  
Mas tinha o nome inscrito entre os alunos 
Da escola de São Paulo, e é quanto basta.31

 

 

Embora conscientes de que não era homogêneo o grupo que 

freqüentava a Biblioteca e de que a leitura não é um fenômeno invariável, 

pensamos em contribuir para a apreensão e compreensão da complexidade 

do significado das práticas de leitura para essa comunidade. 

 

Além das aquisições feitas pela Biblioteca da Faculdade, poderíamos 

questionar: “Quem comprava livros dos livreiros de São Paulo? O literato 

parece ter sido no início do século grande comprador, pelo menos se me 

                                                   
30 Luís Nicolau Fagundes Varela, filho de pai juiz e neto de lente da Faculdade de Direito de 
São Paulo, veio terminar os estudos preparatórios em São Paulo no ano de 1859 para 
matricular-se no curso superior. Terminou os preparatórios e publicou, em folhetins, no 
Correio Paulistano, a novela As ruínas da Glória. Em 1864 publicou Vozes da América e, no 
ano seguinte, foi continuar seus estudos na Faculdade de Direito de Olinda quando também 
publicou Cantos e fantasias. Voltou a São Paulo, mas não terminou o curso. Em 1869 
publicou Cantos meridionais e Cantos do ermo da cidade. MENEZES, Raimundo de. 
Dicionário Literário Brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978, p. 
688-689. 
31 Apud VAMPRÉ, Spencer. Memórias para a história da Academia de São Paulo. São 
Paulo: Saraiva, 1924, v. 2, p. 143. 
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basear no exemplo de Monteiro Lobato...”32 Mas a compra do livro não era, 

como poderíamos supor, o caminho natural para a leitura. Como os próprios 

escritores da época relatavam, havia aqueles que compravam porque ficava 

bem fazê-lo. Em publicação de 1921, que reunia artigos de Monteiro Lobato, 

o escritor comentou o inquérito realizado pelo Estadinho junto às livrarias a 

fim de apurar o que se lia. Monteiro Lobato argumentava: “... tais inquéritos 

não provavam de fato o que se lia, senão, e apenas, o que se comprava” [...] 

“Entre comprar livros e lê-los vai alguma diferença.”33 José Agudo satirizava 

os “adquirintes da Biliotheca [Bibliotheca Internacional de Obras Celebres 

composta por 24 volumes] [que] dividem-se, naturalmente, em duas grandes 

classes: - uma composta de curiosos (ou suggestionaveis, que se 

equivalem); outra, de indivíduos que gostam de ter e vêr as suas estantes 

cheias de bellos livros, isto é, bem encadernados, com lombadas e tranches 

dourados, embora o respectivo conteúdo permaneça, para elles, na sua 

original virgindade.”34 Eduardo Frieiro também teceu comentários em 

relação aos bibliômanos:  

 

 

O bibliômano junta livros pelo prazer de juntar, preocupado unicamente com a 
qualidade ou a raridade dos exemplares que adquire. Há os que só colecionam 
clássicos, outros só obras antigas, outros só história, ou só memórias, diários e 
epistolários, ou só viagens e explorações, etc. Alguns, entre os portugueses e 
brasileiros, só querem Camões e Camilo. Aqui, são numerosas as coleções 
‘Brasilianas’, não sendo raras as de mundo valor. 

[...] 
Para alguns outros o interesse consiste principalmente na pompa das 

encadernações. E quantos livros não são comprados unicamente pela invulgaridade do 
frontispício ou por causa duma vinheta! Compreende-se, por isto, que os possuidores 
de belos livros nem sempre sejam homens de letras ou de ciência. Às vezes, não 
passam de colecionadores que os conservam em ricas estantes, não para serem lidos, 
como distração, estímulo ou refrigério do espírito, mas para serem contemplados 

                                                   
32 FIORENTINO, Teresinha Aparecida Del. Op. cit. p.20. 
33 LOBATO, Monteiro. Os livros fundamentais. In: A onda verde. São Paulo: Monteiro Lobato 
& Cia., 1921, p. 161. 
34 AGUDO, José. Cartas d’Oeste. São Paulo: O Pensamento, 1914, p. 67. 
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ciosamente no recesso dos bibliótafos, ou quando muito para serem apresentados com 
alarde à admiração invejosa dos amigos atacados da mesma mania.35

 

A esse grupo descrito por Agudo e Frieiro corresponde aquele que 

mantém uma relação quase “sagrada” com o livro, como um objeto que 

representa por si só um conhecimento monumental e verdadeiro. Como os 

santos nos altares, recebem vestimentas e ornamentos dos mais valiosos, 

tornam-se objetos de adoração que dariam ao seu proprietário uma aura de 

sabedoria e respeito.36

 

Ora, com a documentação disponível na Biblioteca poderemos 

recuperar um possível outro universo das práticas de leitura e da relação 

com o livro, que não apenas àquela descrita pela crônica ferina de José 

Agudo. No ambiente particular da Biblioteca o leitor encontrava uma seleção 

de obras que compunham o acervo, uma organização do espaço, dos 

catálogos, das estantes que inevitavelmente exprimiam uma idéia de 

apropriação do livro e das maneiras de ler.37 Além dessa ordem dos livros, 

que não era apenas da sua concepção, precisamos refletir paralelamente 

sobre as significações utilizadas na edificação da Biblioteca38. Inseparável 

da criação da Faculdade de Direito, a Biblioteca também deveria contribuir 

com o projeto de formação de quadros para o aparelho estatal da nação 

                                                   
35 FRIEIRO, Eduardo. Os livros nossos amigos. 5ª ed. Belo Horizonte, Editora Itatiaia Ltda, 
1999, p. 71-72. 
36 “Essa espécie livresca, o mesmo que as outras, é velha como o livro, e, desde a 
Antigüidade, os letrados pobres têm tratados com acrimônia os ricaços que por simples 
ostentação juntam livros raros ou suntuosos nas suas bibliotecas puramente decorativas.” 
Idem, ibidem, p. 72. 
37 MCKITTERICK, David. A biblioteca como interação: a leitura e a linguagem da 
bibliografia. In: BARATIN, Marc e JACOB, Christian (Dir.). O poder das bibliotecas: a 
memória dos livros no Ocidente. Trad. Marcela Mortara. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 
2000, p. 106. 
38 CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os 
séculos XIV e XVIII. Trad. Mary del Priore. Brasília: Editora da UnB, 1994, p. 10. 
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recém independente39. Na República, o Estado passou a incentivar a 

produção e impressão de tratados, compêndios e memórias pelo corpo 

docente40 que eram integrados à Biblioteca. Esta, assim, assumia vários 

papéis: de centro de informação, de criação e de salvaguarda da produção 

do conhecimento. Essas funções se refletiram na organização do seu 

acervo, nas demandas da Faculdade e nas expectativas dos leitores.  

 

Assim, este trabalho pretende não só avaliar as práticas de leitura que 

se desenvolveram no espaço da Biblioteca como também o seu possível 

papel na difusão da leitura na cidade de São Paulo daquele período. Para 

nós está claro que é imprescindível para este estudo a história da própria 

Faculdade de Direito e das personagens que por ela passaram. Aliás, a ação 

desses sujeitos não se restringiu à vida paulistana. Muitos, ao regressarem à 

sua cidade natal, criaram gabinetes de leitura que tinham em seu acervo 

obras doadas por eles 41, num efeito multiplicador da difusão que não pode 

ser desprezado. 

 

No contexto paulista da belle époque buscamos resgatar o corpus de 

obras acessíveis ao público usuário da Biblioteca da Faculdade de Direito de 

São Paulo – centro, ao menos simbólico, do desenvolvimento sociocultural 

da cidade. Até o desenvolvimento econômico da cidade, incrementado com 

a economia do café, São Paulo viveu em função da Faculdade. Em 1824, o 

                                                   
39 ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder. O bacharelismo liberal na política brasileira. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p.81. GLEZER, Raquel. São Paulo e a elite letrada 
brasileira no século XIX. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, ANPUH/Marco 
Zero/CNPq, 23/24, 1992, p. 19. 
40 Decreto n.1232-H, de 2 de janeiro de 1891 apud VENÂNCIO FILHO, Alberto. Op. cit. p. 
181. 
41 MARTINS, Ana Luiza. Op. cit. p. 304. 
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presidente da província, Lucas Antônio Monteiro de Barros criou a primeira 

biblioteca pública da cidade de São Paulo já objetivando o estabelecimento 

de uma universidade na província.42 Essa primeira biblioteca foi fruto da 

aquisição da livraria do bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira, 

unida à biblioteca já existente no Convento de São Francisco. Em 1825, 

portanto, fundava-se “a primeira Biblioteca Pública oficial de São Paulo que 

começou a funcionar no Convento de São Francisco e cujos livros 

constituíram, tempos depois, o fundo da biblioteca da Faculdade de Direito 

de São Paulo.”43 Interessante também é o fato de o primeiro bibliotecário 

público da cidade ser um padre, José Antônio dos Reis. 44 Como acontecia 

com as bibliotecas brasileiras no geral, inclusive a Biblioteca Nacional nas 

suas primeiras décadas, os religiosos eram os que geriam essas instituições. 

A pesquisa no acervo da Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo 

deve levar em conta o caráter religioso dos seus primeiros anos e todo o 

processo de laicização durante o século XIX45.  

 

Através dos registros de aquisição e doação de obras46 e dos 

relatórios de despesa da Biblioteca entre os anos de 1900-1920, dos 

catálogos de 1887 e 1920, dos livros de Registro das Obras Pedidas para 

Consultas, dos relatórios enviados pelo bibliotecário ao diretor da Faculdade, 
                                                   
42 ELLIS, Myrian. Op. cit. p. 388. 
43 Idem, p. 392. 
44 Idem, ibidem. 
45 As “... cidades ... se constituem no palco adequado para a análise de manifestações 
culturais, laboratório ideal para fenômenos de cultura, espaço estratégico para apreensão 
do tempo, onde se divisam visões do mundo, grupos sociais diversos, possibilitando o 
resgate das várias transições vividas pelo país do capital agrário para o comercial, 
financeiro e industrial, do trabalho escravo para a força de trabalho assalariada, da 
Monarquia para a República, e , sobretudo, da cultura religiosa para a cultura laica, ou seja, 
do domínio do púlpito para a introdução do livro.” MARTINS, A. L. Op. cit., p. 71 
46 A Revista da Faculdade de Direito de São Paulo apresenta nos anos de 1909, 1910, 
1911, 1912, o “Archivo Bibliográfico da FDSP”, com catálogo das publicações adquiridas por 
aquisição, doação e permuta além da freqüência anual e as obras mais consultadas – 
classificadas como jurídicas, periódicos, de “belas letras”, etc. 
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além de outros documentos que estão listados nas fontes, passamos a 

analisar alguns aspectos que envolveram e prescreveram as práticas da 

leitura na Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo: o espaço, o 

acervo e os leitores. 

 

No primeiro capítulo, analisei o trabalho do bibliotecário Joaquim 

Mendonça Filho, a fim de conhecer o cotidiano da Biblioteca, desvendando 

assim como se organizava o espaço da Biblioteca para além do seu aspecto 

físico. Relacionei esse ambiente com as práticas de leitura que ali se 

constituíram, as prescrições que tacitamente ordenaram tais práticas e os 

diversos elementos da cultura da época que se ligaram a esse universo do 

leitor que freqüentava a Biblioteca. 

 

No segundo, tracei um breve histórico da formação do acervo e 

analisei suas características através do estudo dos catálogos e inventários. 

Discutiremos também a idéia de ordenação do conhecimento e sua relação 

com as práticas dos leitores. 

 

No terceiro, com o exame das informações dos livros de Registro das 

Obras Pedidas para Consultas, busquei retratar, tanto quanto possível, o 

perfil do público leitor que freqüentava a Biblioteca, identificando os seus 

gostos e práticas. Tentei mapear as mudanças e sobreposições das leituras 

dos consulentes e entender como ocorreu esse processo, relacionando-o 

com um contexto histórico mais amplo. 
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Com este trabalho, pretendo colaborar com os estudos acerca das 

práticas de leitura, neste caso, na cidade de São Paulo do início do século 

XX. Colaborar não só apresentando o material utilizado nesta pesquisa 

como ampliando as questões que envolvem o tema. 
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1. O espaço 
 

“O onde da leitura é mais importante do que 
se pode pensar, porque a contextualização 
do leitor em seu espaço pode fornecer 
indícios sobre a natureza de sua 
experiência.” 
 
Robert Darnton47

 

 

Um dos poucos ambientes próprios para a leitura na cidade de São 

Paulo era a biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo, intimamente 

chamada Faculdade do Largo São Francisco. Essa instituição exerceu papel 

fundamental na cosmopolitização da cidade48 na primeira metade do século 

XIX. Com a vinda de alunos e professores para São Paulo, vieram também 

os teatros, os jornais, as livrarias e todo um universo de costumes 

mundanos.49 Já na primeira metade do século XIX foram publicadas obras 

de docentes da Faculdade e do Curso Anexo. E, em meados do XIX, 

surgiram obras literárias de estudantes.50 Em 1860, a livraria Garraux se 

instalou na cidade51 e passou a ser ponto de reunião dos estudantes e 

professores da Academia de Direito.  

 

Com o advento da República e as transformações políticas e sociais 

decorrentes, a Faculdade de Direito foi perdendo o seu caráter de “pólo” 

cultural da cidade, mesmo porque o desenvolvimento econômico e 

populacional de São Paulo trazia consigo novos personagens, novos 

                                                   
47 DARNTON, Robert. Op. cit. p.156. 
48 MORSE, Richard.Op. cit., p. 83. 
49 Idem, ibidem. 
50 Apud HALLEWELL, Lawrence. O livro no Brasil: sua história. São Paulo: T. A. Queiroz/ 
EDUSP, 1985, p.224-225. 
51 HALLEWELL, Lawrence. Op. cit.p. 226-227. 
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agentes, um universo novo de idéias políticas que, já no início do século XX, 

dispunham de uma gama variada de meios de difusão, graças ao 

desenvolvimento de um mercado editorial. Além disso, outras instituições de 

ensino superior, com difuso papel agregador da cultura, haviam sido criadas, 

como a Escola Politécnica (1894), a Escola de Farmácia e Odontologia 

(1899) e, mais tarde, a Faculdade de Medicina (1913). Além disso, em 1895, 

havia sido inaugurada a primeira Biblioteca Pública Estadual. 

 

Do final do XIX ao início do XX, São Paulo se transformaria 

rapidamente graças ao seu crescimento vertiginoso. A cidade, com os novos 

capitais vindos da economia cafeeira, sofreu um impacto decisivo na sua 

urbanização: bancos e casas comissárias, as primeiras indústrias e oficinas 

artesanais começaram a aparecer. A elite cafeeira fixou-se na capital do 

estado, surgiram os bairros aristocráticos – Campos Elíseos, Higienópolis e, 

mais tarde, a avenida Paulista. O triângulo formado pelas ruas Direita, São 

Bento e XV de Novembro abrigava o centro comercial e financeiro da cidade 

além do comércio fino. A administração pública passou a se preocupar em 

dar uma feição européia ao centro. Ruas e avenidas foram arborizadas, 

remodelou-se o Jardim da Luz, abriu-se a av. Angélica, ampliou-se a av. São 

João, construi-se o Teatro Municipal, inaugurou-se a primeira linha de 

bondes elétricos em 1900, ampliou-se a iluminação elétrica e o fornecimento 

de água. São Paulo modernizava-se.  

 

No entanto, a população pobre marginalizada não foi contemplada 

pelas iniciativas do poder público. No início do século, XX a cidade viveu 

uma verdadeira “revolução demográfica” com o rápido aumento de seus 
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habitantes em um curto espaço de tempo. Surgiu uma nova sociedade 

composta, em sua maioria, por uma imensa população imigrante. Nova 

transformação sofreu a cidade com a aplicação dos capitais excedentes da 

atividade cafeicultora na indústria. Toda uma massa de operários, na sua 

maioria imigrantes, amontoados em cortiços em torno das fábricas, passou a 

fazer parte do cenário da cidade. São Paulo tornou-se uma “torre de babel”: 

imigrantes italianos, árabes, judeus, negros, mulatos, “caipiras”, industriais, 

fazendeiros falidos, liberais, estudantes, anarquistas, comunistas, etc. Num 

contexto de crescimento urbano desordenado, a população da cidade 

“improvisou” novas formas de sobrevivência, de comunicação e expressão 

artística.52 Esse espaço urbano tão desordenado e em constante 

transformação foi o cenário que envolveu a Biblioteca da Faculdade de 

Direito de São Paulo, também conhecida como Faculdade de Direito do 

Largo São Francisco.  

 

Entre o espaço urbano – profano por excelência – e o espaço 

“sagrado” da Biblioteca – aquele que armazena as produções do 

conhecimento –, circulava o bacharel Joaquim de Mendonça Filho, migrante 

gaúcho, que exercia a função de bibliotecário desde 189253, um ano após ter 

se formado na própria Faculdade. No conturbado início do século, ele era 

responsável pela biblioteca que deveria dar subsídios para a formação da 

juventude brasileira. Seu ordenado de 3:200$000 anual, mais a gratificação 

                                                   
52 Ver trabalhos de SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo; 
sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992; 
PINTO, Maria Inez Machado Borges. Cotidiano e sobrevivência: a vida do trabalhador pobre 
na cidade de São Paulo, 1890-1914. São Paulo: Edusp, 1994. 
53 VAMPRÉ, Spencer. Op. cit. p.603. 
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de 1:600$00054, não conseguia acompanhar a crescente desvalorização 

sofrida pelo mil-réis desde 1898, com a crise financeira.55 O conturbado 

momento político que o Brasil vivia em 1900 agravava ainda mais a situação 

e elevava o custo de vida. Mesmo tendo o título de bacharel, Joaquim 

Mendonça passou a receber um salário considerado baixo para a 

época.56Assim como seus antecessores no cargo, suas funções na 

Biblioteca eram interrompidas quando convocado para alguma sessão do júri 

ou outros afazeres ligados à sua carreira de bacharel. Essas ausências 

podiam se prolongar por meses, o que provocou, certa vez, uma 

suspensão.57  

 

Do final do século XIX até dezembro de 191058, o bibliotecário 

Joaquim Mendonça foi o responsável pela conservação das obras, pelo 

orçamento mensal, pela indicação de compra de livros e assinatura de 

jornais, pela manutenção da “harmonia na encadernação dos tomos de uma 

                                                   
54 BRASIL. Decreto-lei n. 3.890, de 1 de janeiro de 1901. Approva o Código dos Institutos 
Officiaes de Ensino Superior e Secundário, dependentes do Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores. A propósito do assunto de encadernação de livros, Rubens Borba de 
Moraes fez uma deliciosa discussão no seu O bibliófilo aprendiz.4ª ed. Brasília, DF: Briquet 
de Lemos/Livros: Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005, pp. 73-84. 
55 O mil-réis havia caído de 9,08 libra esterlina em 1889, para 25,26 em 1900. Apud 
HALLEWELL, Laurence. Op. cit. p. 182. 
56 Na primeira década do século XIX, entre os trabalhadores urbanos, apenas os linotipistas 
e gravadores, profissões especializadas, recebiam o equivalente a 600$000 mensais. O 
restante estava bem abaixo dessa cifra. Apud DEAECTO, Marisa Midore. Comércio e vida 
urbana na cidade de São Paulo (1889-1930). Dissertação (Mestrado em História) - 
FFLCH/USP. São Paulo, 2000, p. 132. 
57 A suspensão sofrida pelo bibliotecário foi em decorrência do seu não-comparecimento em 
um evento oficial da faculdade e não da ausência do trabalho. No entanto, na 
documentação estudada, é freqüente o afastamento do bibliotecário, substituído em várias 
oportunidades pelo sub-bibliotecário. Livro de correspondência do bibliotecário com o diretor 
da Faculdade. 
58 Segundo Spencer Vampré, Joaquim Mendonça Filho permaneceu na função de 
bibliotecário até março de 1911 quando sua solicitação de exoneração foi atendida. No 
entanto, sua grafia não aparece nos Livros de Registro de Pedidos para Consulta 
posteriores a 1909, e os relatórios de 1910, 1911 e 1912 da Biblioteca nas Revistas da 
Faculdade não foram assinados por ele. Por tudo isso consideramos que o seu trabalho 
como bibliotecário se estendeu até 1909. VAMPRÉ, Spencer. Op. cit. p. 603. 
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mesma obra”59, por fazer observar o maior silêncio na sala de leitura, por 

entregar imediatamente as obras pedidas aos requerentes, pela 

apresentação mensal ao diretor da Faculdade do número de leitores e das 

obras consultadas, pela elaboração de um relatório anual sobre os trabalhos 

na Biblioteca e o estado das obras e móveis, por comunicar o surgimento de 

novas publicações feitas na Europa e na América e, por fim, por organizar a 

cada cinco anos os catálogos das obras, por especialidade e por autor, e o 

catálogo dos dicionários e das publicações periódicas.60 Essas funções 

englobavam todos os aspectos que envolviam a administração de uma 

biblioteca. Cabia ao nosso bibliotecário conservar as obras e “comunicar”, 

através da confecção de catálogos, a existência do material para o usuário; 

organizar espacialmente nas prateleiras essas obras; ficar atento às 

novidades editoriais e indicar quais deveriam ser adquiridas; manter o bom 

atendimento, inclusive o conforto do leitor no Salão de Consultas; e, além 

dessas tarefas de organização e manutenção da Biblioteca e seu espaço, 

deveria ele fazer inventários, “mapa dos consulentes”, relatórios, 

comunicados, pedidos de verba e prestações de conta enviados ao diretor 

da Faculdade. Dessa exigência burocrática, produziu-se um material 

significativo recuperado por esta pesquisa. A nossa intenção aqui é que nos 

leva a conhecer o cotidiano daquela instituição, as intenções e afazeres que 

constituíram um ambiente para prática da leitura. 

 

A organização de catálogos era realizada pelo nosso bibliotecário 

Joaquim Mendonça Filho com o auxílio de um amanuense também 
                                                   
59 BRASIL. Decreto-lei n. 3.890, de 1 de janeiro de 1901. Approva o Código dos Institutos 
Officiaes de Ensino Superior e Secundário, dependentes do Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores. 
60 Idem, ibidem. 
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contratado pela Faculdade. Sua tarefa não era a elaboração de um catálogo 

propriamente dito que abarcasse todo o montante de obras do acervo, mas a 

organização de relatórios e inventários anuais que registravam as obras que 

haviam entrado para o acervo e aquelas que haviam sido queimadas pelas 

suas péssimas condições. No entanto, desde 188761 a Faculdade não 

providenciara a impressão de um novo catálogo. Restava aos consulentes o 

auxílio de livros manuscritos com o inventário das obras adquiridas 

anualmente pela Biblioteca. Apenas em 1920 foi impresso um novo 

catálogo62. Não conhecemos a razão de não terem sido elaborados 

catálogos impressos durante a sua permanência como bibliotecário na 

instituição. Sabemos que a intenção existia. Pelos documentos levantados, 

percebemos uma preocupação constante por parte do bibliotecário em 

manter atualizadas as informações sobre o acervo. Encontramos o livro63 

onde o amanuense Alfredo Dias do Rosário, instruído por Joaquim de 

Mendonça Filho, relacionava as obras que haviam entrado para a Biblioteca 

depois do catálogo de 1887 até 1907, já com o número de classificação e, 

portanto, de localização nas estantes, seguindo o método do catálogo de 

1887. Nesse livro aparecem riscadas em vermelho as obras que haviam sido 

queimadas, por estarem em péssimo estado. Tal livro ficava à disposição 

dos consulentes no Salão de Consultas.  

 

 

 

                                                   
61 CATÁLOGO DA BIBLIOTHECA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO EM 
1887. São Paulo, Bibliotheca da Faculdade de Direito, 1887. 
62 CATÁLOGO ALFABÉTICO DA BIBLIOTECA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO 
PAULO. São Paulo, Faculdade de Direito de São Paulo, 1920. 
63 Livro: Obras que entraram para a Biblioteca depois do catálogo impresso de 1887 
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Sala de Leitura da Biblioteca por volta de 190564

 

Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo, por volta de 189065

 
                                                   
64 São Paulo Antigo e São Paulo Moderno. Álbum de autoria de Jules Martin e Nereu 
Rangel Pestana: São Paulo: Typographia Henrique Vanorden, 1905. Coleção José 
Rodrigues Fabrício Junior. In: BARBUY, Heloíza & MARTINS, Ana Luiza. Arcadas: história 
da Faculdade de Direito do Largo São Francisco: 1827-1887. São Paulo: Alternativa, 1998. 
65 Imagem de autoria desconhecida. Idem, ibidem. 
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Contínuo ao Salão de Consultas, numa espécie de mezanino66, ficava 

o Salão dos Livros ou da Biblioteca, onde efetivamente se realizava o 

trabalho do nosso bibliotecário. Esse sim, juntamente com o amanuense e o 

sub-bibliotecário, tinha acesso aos livros. Ao consulente comum – leitor – 

não era permitido o contato direto com as obras, as quais não poderiam ser 

retiradas “em hypotese alguma”67. O estabelecimento dessa regra atendia a 

antigas reclamações dos bibliotecários, reclamações essas freqüentes nas 

correspondências com o diretor da Faculdade e dirigidas àqueles que não 

restituíam à Biblioteca as obras tomadas por empréstimos, quando isso era 

possível68. Supõe-se, então, que a idéia era de que o usuário já soubesse o 

que gostaria de ler quando se dirigisse à Biblioteca ou que os livros 

manuscritos com a lista das obras do acervo fosse suficiente para guiar o 

interesse do leitor ao seu objeto. Talvez, se dependesse do bibliotecário 

Joaquim de Mendonça Filho, esse encontro do leitor com o livro devesse ser 

ainda mais “controlado”, algo que não acontecia, segundo ele, pela falta de 

pessoal: 

 

 

                                                   
66 Idem, ibidem. 
67 “Art. 267 Em hypothese alguma sahirão da biblioteca livros, folhetos, impressos ou 
manuscriptos. (...) Art. 269 No recinto da biblioteca propriamente dita só é facultado o 
ingresso aos membros do corpo docente e seus auxiliares e aos empregados; para os 
estudantes e pessoas que queiram consultar obras, haverá uma sala contigua, onde 
acharão em lugar apropriado os catalogos necessarios, e as mesas e cadeiras para 
accomodação dos leitores.” BRASIL. Decreto-lei n. 3.890, de 1 de janeiro de 1901. Approva 
o Código dos Institutos Officiaes de Ensino Superior e Secundário, dependentes do 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, p. 33. 
68 Segundo os Estatutos de 1854, deveria existir na biblioteca um livro “para os assentos e 
notas necessarias a respeito da entrega e restituição dos livros que o Diretor mandar 
officialmente que se remetta para a sala dos exames, ou dos actos, ou para a Secretaria da 
Faculdade, ou que se entreguem a algum Lente, ou professor, passando recibo, ou ao 
estudante, que por seu talento e applicação merecer que algum dos seus Lentes o 
recommende officialmente ao Director para lhe ser concedido esse emprestimo, de que 
também passará recibo...” Regulamento Complementar dos Estatutos das Faculdades de 
Direito, expedido na conformidade do Parágrafo 3º do Art. 21 do Decreto nº 1.386 de 28 de 
Abril de 1854. 
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O serviço da fiscalização das obras confiadas para a consulta continua a 
ser muito incompleto por ser muito grande o número dos consultantes e não dispor 
a Biblioteca de pessoal bastante para atender a esse serviço que é 
importantíssimo, a conseqüência desse mau serviço tem acarretado e continuará a 
acarretar prejuízos a Biblioteca que seguidamente tem seus livros com folhas 
arrancadas.69 [1908] 

 

 

A necessidade, a partir da queixa do bibliotecário, de fiscalizar os 

consulentes, revelava a relação que boa parte desse público mantinha com 

o livro, uma relação prática de atender a uma procura de informação e 

estudo. Se a esse tipo de consulente serviam algumas poucas páginas para 

atender a sua demanda sobre determinado assunto, bastava extirpá-las do 

livro. Essa prática denuncia menos uma falta de tempo para cópia e mais 

uma atitude de desconsideração e descuido com o objeto livro. Atitude essa 

compartilhada com outros usuários daquela instituição – as traças. Daí, outra 

reclamação, dessa vez do sr. Eugênio de Toledo, sub-bibliotecário que 

substituía Joaquim Mendonça Filho na direção da Biblioteca durante a sua 

licença: 

 

 

Apesar dos contínuos esforços que tenho empregado na conservação das 
obras, infelizmente o estado em que muitas delas se acham é péssimo; atacadas 
pela traça, ficam quase reduzidas a pó, prejudicando sobremodo as que se acham 
em bom estado em conseqüência da promiscuidade em que se acham nas 
estantes. O isolamento destas afetadas pela traça, para outro lugar parece-me que 
seria de real utilidade, evitando-se desta maneira o terrível contágio e sem 
inconveniente para o serviço, tanto mais quanto essas obras, em sua maioria não 
pertencem às disciplinas ensinadas na Faculdade de Direito.70 [1909] 
 

 

As obras que “em sua maioria não pertencem às disciplinas 

ensinadas na Faculdade de Direito” eram as obras eclesiásticas e históricas 
                                                   
69 Livro de correspondência do bibliotecário com o diretor da Faculdade. 1908. 
70 Livro de correspondência do bibliotecário com o diretor da Faculdade. 1909, folha 40. 
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dos acervos religiosos, os quais deram origem à coleção da Biblioteca da 

Faculdade de Direito de São Paulo. De início, imaginávamos que essas 

obras eclesiásticas e históricas apenas despertavam o interesse das traças. 

Entretanto, como discutiremos no capítulo 3, algumas dessas obras eram 

solicitadas esporadicamente nos primórdios do século XX. Ponderamos que 

isso talvez as tenha salvo do dano provocado pelas traças. O interesse por 

essas obras e a apreciação de sua importância histórica favoreceram os 

cuidados para a sua conservação. Muitas edições do século XVII que 

estavam in folio ou brochura aparecem como encadernados no Catálogo de 

192071. Para as publicações que não se salvavam dos “devoradores de 

livros”, neste caso, as traças, restava, freqüentemente, o fogo: 

 

 

Lamento ter de comunicar à V. Exa. que é muito grande o número de livros 
imprestáveis nesta Biblioteca; muitos deles com dificuldade podem ser folhados, em 
outros a leitura é impossível. 
Tenho recorrido a todos os meios para a conservação desses livros, alguns 
seculares, tudo, porém, em pura perda. 
Entendo que a permanência desses livros nas estantes da Biblioteca constitui um 
mal terrível para outras que estão em bom estado ainda não afetadas pela traça, 
mas que, ao lado daqueles, em pouco tempo, ficarão em idênticas condições. O 
estado de estrago desses livros é de tal ordem que não haverá outro remédio 
senão queima-las, alvitre esse já uma vez adotado em 1903, por ordem do Exmo. 
Ser. Dr. J. J. Seabra, quando Ministro da Justiça e dos Negócios Interiores.72 
(1908) 
 

 

Na verdade, segundo outras correspondências do mesmo 

bibliotecário com o diretor da Faculdade, tinham sido queimadas 511 obras 

                                                   
71 Nos relatórios dos bibliotecários era presente o item petróleo “como energico insectida”. 
[Livro de despesas da biblioteca. 1903-1909, folha 71, verso.] Fazemos uma idéia de como 
ficavam oleosas as páginas dos livros e como o forte odor de querosene era incômodo pela 
descrição feita por Rubens Borba de Moraes no seu O bibliófilo aprendiz. Op. cit. p. 93. 
72 Livro de correspondência do bibliotecário com o diretor da Faculdade. 1908, folha 23, 
verso e folha 24. 
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em 1043 volumes até aquele ano.73 A maioria dessas obras, em 402 

volumes, era de teologia, portanto, parte das primeiras doações que 

compuseram de início o acervo da Biblioteca. Essa prática do bibliotecário 

integrava seu objetivo de organização do acervo para fazer um inventário do 

material. E para tanto, Joaquim de Mendonça pedia autorização ao Diretor 

da Faculdade: 

 

 

Estou procedendo a um exame minucioso de todas as obras existentes na 
Biblioteca para a organização de um catálogo por ordem alfabética; seria portanto 
de máxima vantagem que desse trabalho já ficassem excluídas aquelas obras que 
não podem continuar na Biblioteca.74 [1908] 
 

 

A intenção do bibliotecário não se concretizou, como relatou o seu 

substituto, Eugênio de Toledo no ano seguinte: 

 

 

O Dr. Bibliotecário, desejando fazer entrar no catálogo somente aquilo que 
fosse digno de figura ali como obra, ou que proporcionasse leitura proveitosa, 
estava fazendo uma revisão geral das obras existentes na Biblioteca para a 
organização do catálogo por ordem alfabética, mas esse trabalho ficou interrompido 
por ter ele se ausentado em gozo de licença. 75 [1909] 
 

 

                                                   
73 Livro de correspondência do bibliotecário com o diretor da Faculdade. 1907. 
74 Livro de correspondência do bibliotecário com o diretor da Faculdade. 1908, folha 23 
verso, folha 24. O Código dos Institutos Officiaes de Ensino Superior e Secundário, de 1901, 
definia que as bibliotecas deveriam ter quatro catálogos: “1º Das Obras, pelas 
especialidades de que tratam; 2º Das obras, pelos nomes de seus auctores; 3º Dos 
diccionarios; 4º Das publicações periodicas.” [Art. 262]. Era atribuição do bibliotecário a 
organização desses catálogos “segundo o systema que estiver em uso nas bibliotecas mais 
adeantadas, e de acordo também com as instrucções que a congregação ou o diretor do 
estabelecimento lhe transmitir.” [Art. 271, § 3º] BRASIL. Decreto-lei n. 3.890, de 1 de janeiro 
de 1901. Approva o Código dos Institutos Officiaes de Ensino Superior e Secundário, 
dependentes do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, p. 32-33. 
75 Livro de correspondência do bibliotecário com o diretor da Faculdade. 1909, folha 40. 



 39

Em seu relatório, o sub-bibliotecário Eugênio de Toledo explicitou 

melhor os objetivos do responsável pelo acervo. Na organização de um 

catálogo, deveriam ser excluídas as obras que “não poderiam permanecer 

na Biblioteca”. Obras danificadas ou infestadas por fugos e bichos teriam 

que ser retiradas. Esse procedimento demorava, pois era imprescindível a 

concordância docente. Para esse processo de verificação das obras a serem 

descartadas, organizava-se uma comissão de lentes. As obras em duplicata 

de menor importância eram doadas ou permutadas com outros 

estabelecimentos de leitura.76 Por outro lado, levando em conta a “leitura 

proveitosa”, outros livros também poderiam ser rejeitados. Prescrevia-se, 

assim, a leitura naquele espaço. As concepções do que era “útil” para leitura 

definiam a composição do acervo. A idéia do que seria “digno de figurar ali 

como obra” selecionava o material a ser disponibilizado ao leitor. Além de 

todas as funções claramente expressas pelo Código dos Institutos Officiaes 

de Ensino Superior e Secundário, de 1901, e que foram mantidas pelo 

Regimento Interno da Faculdade, de 1915, o bibliotecário tacitamente 

colaborava para estabelecer um modo de leitura naquele espaço. O 

bibliotecário indicava o material a ser adquirido e aquele a ser descartado do 

acervo. Claro está, pelo exposto anteriormente, que não era autônoma a sua 

escolha. Todo um conjunto de preceitos, ligados ao mundo do Direito, 

direcionavam a política da Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo. 

O universo de idéias que confluíram para preceituar as ações do 
                                                   
76 “Tendo V. Ex.ª nomeado uma comissão de lentes para conjuntamente comigo examinar o 
estado dos livros da Biblioteca e apresentar à V. Ex.ª uma lista dos que deveriam ser 
encadernados e reencadernados, permutadas ou queimadas, cumprime [sic] levar ao 
conhecimento de V. Ex.ª como já fiz no meu relatorio do ano passado, que essa comissão 
trabalhou apenas alguns dias e suspendeu seus trabalhos; razão pela qual deixo de 
apresentar lista recomendada por V. Ex.ª. Apesar da ausencia da comissão, estamos 
tratando de organizar um catalogo das obras pelo nome dos autores, catalogo esse que 
fatalmente sofrerá grande alteração depois de apresentado o trabalho daquela comissão.” 
Livro de correspondência do bibliotecário com o diretor da Faculdade. 1908. 
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bibliotecário e, de certa forma, também dos freqüentadores da Biblioteca, 

relacionava-se com um sistema acadêmico.  

 

Na passagem do XIX para o XX, esse universo intelectual vinha se 

libertando aos poucos da influência humanista e bacharelesca.77 E não só. 

Esse período correspondeu a uma transformação nas acepções sobre o 

ensino superior e o valor dos diplomas. Segundo Edmundo Campos Coelho:  

 

 

Críticas ao caráter ornamental do preparo oferecido pelas escolas 
superiores e ao diploma como passaporte para a política e para os cargos na 
administração pública já eram ouvidas nos últimos anos do Império. Na República, 
entretanto, sobretudo após a virada do século, o bacharelismo era visto como 
sobrevivência do regime decaído, um anacronismo que dava testemunho do próprio 
descaminho republicano. [...] apontava-se para o espírito ‘metafísico’ que em todas 
as esferas ilegitimamente continuava a obstruir na República o avanço da ciência e 
da perícia técnica.78

 

 

A nova fé no progresso técnico e nas ciências levou à criação de 

estabelecimentos de ensino preocupados com a formação técnico-

profissional e, provavelmente, à expansão do ensino superior com 

faculdades e escolas “livres”. Mesmo a Faculdade de Direito de São Paulo 

teve um aumento considerável no número de matrículas com o advento da 

República. Uma quantidade cada vez maior de graduados ingressava no 

mercado de trabalho e tinha no diploma o seu certificado profissional e não 

mais a marca de distinção social, como acontecia no Império. O curso 

                                                   
77 Sobre isso ver: FERREIRA, Tânia Maria T. B. da Cruz. Palácios de destinos cruzados. 
Bibliotecas, homens e livros no Rio de Janeiro, 1870-1920. Tese (Doutorado em História) - 
FFLCH/USP, 1994; LIMA, Luiz da Costa. Da existência precária: o sistema intelectual no 
Brasil. In: Dispersa demanda: ensaios sobre literatura e teoria. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves Editora, 1981. 
78 COELHO, Edmundo Campos. As profissões imperiais: medicina, engenharia e advocacia 
no Rio de Janeiro, 1822-1930. Rio de Janeiro, Record, 1999, p. 273. 
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superior deixava de atender apenas aos filhos de famílias tradicionais e 

deveria proporcionar uma formação sólida que garantisse um bom 

desempenho profissional, que levasse seus graduados a distinguirem-se 

pelo seu ofício. A ascensão social viria por méritos profissionais e não mais 

por relações políticas ou qualidades literárias. Numa sociedade cada vez 

mais fluida, era preciso garantir o conjunto de conhecimentos e habilidades 

específicas para a prática do direito. Nessa conjuntura, o papel da 

Faculdade e, conseqüentemente, da Biblioteca, deveria ser revisto. 

 

O objetivo deste trabalho foi recuperar a documentação existente na 

Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo e apresentar análises 

possíveis a partir dela. Uma dessas análises se refere aos aspectos que 

envolveram a política de aquisição e manutenção do acervo, assunto que 

será tratado no próximo capítulo. De certa forma, essa política relacionou-se 

com o espaço. A organização do acervo fez-se aos poucos, pensando em 

um determinado público, especialmente nos estudantes do curso jurídico. 

Essa estruturação da Biblioteca pressupôs um tipo de uso do acervo e de 

prática de leitura. Ou seja, a funcionalidade do espaço e sua dinâmica 

ligaram-se aos objetivos e práticas de leitura esperados por aqueles que 

planejaram a atividade da Biblioteca. Está claro que esse processo também 

envolveu improvisações e prováveis frustrações: catálogos que deveriam ser 

organizados periodicamente ficavam indefinidamente sem conclusão; 

ausências freqüentes do bibliotecário chamado para algum júri79, demora do 

                                                   
79 “Ilmo. Emo. Snro. Dr. Director da Faculdade de Direito de São Paulo. Tendo sido sorteado 
para servir na sessão do Jury de janeiro próximo vindouro, communico a V. Exa. Que por 
esse facto não poderei comparecer de amnhã em diante a esta Bibliotheca.(...)” Joaquim de 
Mendonça Filho em Correspondência do Bibliotecário com o Diretor da Faculdade. 1910, 
folha 69 verso. 
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grupo de professores na seleção das obras a serem descartadas do acervo, 

etc. Como demonstramos aqui, a recuperação desse corpo documental, 

como os relatórios e correspondências dos bibliotecários, permite-nos 

revelar aspectos da história da leitura pouco explorados pela historiografia.  

 

Apenas funcionários e docentes tinham acesso direto ao acervo que 

permanecia acomodado, em sua maior parte, em seis estantes centrais no 

Salão dos Livros. As obras deveriam ficar dispostas por ordem numérica nas 

estantes também numeradas. Cada volume deveria ter no dorso um rótulo 

ou cartão indicativo do número correspondente no catálogo.80 Para o 

atendimento do público, o bibliotecário poderia ser auxiliado por um bedel. O 

consulente anotava em um papel o seu pedido e entregava ao bibliotecário 

ou a um bedel. No Regimento Interno de 1915, determinou-se que o bedel 

inscreveria em um livro especial os nomes dos leitores e os seus pedidos81. 

O bedel entregava a obra solicitada ao leitor, que deveria permanecer no 

Salão de Consultas e devolver o material ao final do estudo. Manter o 

silêncio nessa sala poderia ser função também assumida pelo bedel, que 

freqüentemente tinha que se indispor com algum estudante barulhento.  

 

Podemos imaginar esse Salão de Consultas lotado nos dias de 

exame. Todas as 53 cadeiras do Salão ocupadas. Os leitores ansiosos, 

debruçados sobre os livros esparramados em sete grandes mesas – duas 

das quais reservadas exclusivamente aos lentes. Todos os leitores sendo 

                                                   
80 BRASIL. Decreto-lei, n. 3.890 de 1 de janeiro de 1901. Approva o Código dos Institutos 
Officiaes de Ensino Superior e Secundário e Regimento Interno da Faculdade de Direito de 
São Paulo.  
81 Infelizmente, esse livro não foi localizado quando do levantamento de fontes para esta 
pesquisa. 
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observados pelo relógio na parede. No período dos exames, o nosso 

bibliotecário mantinha separado o material indicado pelos professores para 

facilitar a consulta pelos alunos. Provavelmente essa época não era 

agradável para o bibliotecário, uma vez que o funcionamento da Biblioteca 

podia estender-se até mais tarde. 

 

O trabalho na Biblioteca começava todos os dias úteis às 9 horas da 

manhã e deveria encerrar-se às 3 da tarde, a menos que o diretor da 

Faculdade determinasse o seu funcionamento também à noite, das 19 às 22 

horas. Esse horário fora estabelecido pelo Código dos Institutos Oficiais de 

Ensino Superior e Secundário de 1901 e manteve-se em 1915 pelo 

Regimento Interno da Faculdade de Direito de São Paulo, exceto o horário 

da noite, que passou a ser das 20 às 22 horas. Acrescente-se que desde 

1884, a Biblioteca já possuía iluminação elétrica para atender os seus 

usuários noturnos, caso esse horário fosse fixado. 

 

O público leitor era composto especialmente por alunos e docentes do 

Curso Jurídico. Pessoas fora do universo acadêmico também poderiam 

consultar a Biblioteca. O decreto de 1 de janeiro de 1901 estabelecia que a 

instituição poderia ser freqüentada por “todas as pessoas decentes que alli 

se apresentarem”82, o que concluo ser “decentemente vestidas”, termo este 

adotado nos Estatutos de 188383. A instituição tinha claro o seu caráter 

                                                   
82 BRASIL. Decreto-lei n. 3.890, de 1 de janeiro de 1901. Approva o Código dos Institutos 
Officiaes de Ensino Superior e Secundário, dependentes do Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores. 
83 Estatutos e regulamentos das Faculdades de Direito e das Aulas Preparatórias dos 
Cursos Annexos colligidos por ordem do diretor da Faculdade de São Paulo. 1883. 
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público tanto por ser administrado pelo governo federal quanto por sua 

disposição em atender leitores no geral.  

 

Apesar disso, acreditamos que as mulheres estavam excluídas do 

grupo que freqüentava a Biblioteca. Segundo Lilian de Lacerda, “numa 

sociedade de tipo patriarcal, o investimento na educação das mulheres 

visava, prioritariamente, ao destino dessas mulheres como esposas e mães 

de família”.84 Assim, “tentava-se impedir o acesso das mulheres à literatura 

científica, aos temas políticos e a outros assuntos ditos graves e que não 

eram competências das mulheres.”85 Com isso, podemos inferir que o 

espaço da Biblioteca constituiu-se, entre 1890 e 1914, como essencialmente 

masculino.  

 

Por outro lado, a intenção de manter um acervo que atendesse às 

necessidades de lentes e alunos da Faculdade, como veremos no próximo 

capítulo, não necessariamente criou um grupo homogêneo de leitores 

masculinos. As consultas aos periódicos eram em número maior que as 

consultas aos livros. No ano de 1902, 64% do total dos leitores da Biblioteca 

consultaram jornais e periódicos e, em 1903, 55% do total fizeram o mesmo. 

No período de 1904 a 1918, as consultas de periódicos foram superiores a 

40% do total de leituras, com exceção dos anos de 1909, 1910 e 1912. 

 

 

                                                   
84 LACERDA, Lilian. Álbum de leitura: memória de vida, histórias de leitores. São Paulo: 
Editora UNESP, 2003, p. 184. 
85 Idem, p. 285. 
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Tabela 1 - Freqüência e número de consultas86

Freqüência e número de consultas 
 nº de pessoas nº de obras 

consultadas 
nº volumes 
consultados 

nº de consultas a 
jornais e revistas  

1902 15243 3954 5861 10399 

1903 14002 4132 7457 9100 

1904 18873 6800 10602 10125 

1905 19161 7788 11826 9495 

1906 15303 6542 11134 8761 

1907 10036 4479 7401 5557 

1908 12144 5575 8558 6569 

1909 7906 4605 6897 2893 

1910 4964 3026 4620 2018 

1911 4465 2274 3087 2182 

1912 8265 3751 6027 3561 

1914 8814 3469 6078 4549 

1915 10447 3884 6815 5118 

1916 7899 2492 4252 4604 

1917 5501 1815 3382 2834 

1918 3765 1073 2138 2227 

 

 

Podemos supor, pelos dados levantados, que a Biblioteca não 

representava apenas o espaço para a leitura de estudos. A procura grande 

por jornais pode nos indicar que a Biblioteca funcionava também como lugar 

para atualizar-se sobre assuntos políticos, saber da cotação da moeda, das 

notícias internacionais, ou mesmo do lançamento de novas publicações. A 

localização da Biblioteca da Faculdade de Direito na área central da cidade 

poderia contribuir para uma freqüência mais variada de leitores. As ruas 

próximas ao Largo São Francisco, aquelas do chamado Triângulo formado 

pelas ruas 15 de Novembro, rua Direita e São Bento, abrigavam o comércio 
                                                   
86 Os dados referentes aos anos de 1900, 1901 e 1913 estavam incompletos e por isso 
decidimos por não incluí-los na tabela. 
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luxuoso da cidade, assim como escritórios de advogados e de engenheiros, 

bancos e casas de câmbio, confeitarias, livrarias, redações ou tipografias de 

jornais87 etc. Trabalhadores desses estabelecimentos comerciais, 

prestadores de serviço e profissionais liberais poderiam usar a Biblioteca da 

Faculdade para suas leituras: ora interessados na cotação de algum produto 

ou de alguma moeda, ora, no caso de boa parte dos advogados sem 

diploma de bacharel88, interessados em pesquisar algum livro relacionado à 

prática do Direto.  

 

Pelos Registros de Pedidos de Consulta, recuperados durante o 

levantamento de fontes para este trabalho, percebemos várias 

possibilidades de análise do material. Só por hipótese, chegamos a supor 

que a Biblioteca da Faculdade de Direito fosse freqüentada não só por 

leitores do universo acadêmico. Por exemplo, em 1900, em meio a dezenas 

de obras consultadas de Direito e, em quantidade menor, de Política, 

verificamos que, por seis vezes89 foi solicitado o livro Lições de história do 

Brasil90, de Joaquim Manoel de Macedo (1820-1882).  

 

Através da análise dos documentos recuperados por esta pesquisa, 

aqueles produzidos pelo bibliotecário Joaquim Mendonça Filho, podemos 

captar o ambiente que se criou na Biblioteca da Faculdade de Direito para a 

                                                   
87 Ver DEAECTO, Marisa Midore. Comércio e vida urbana na cidade de São Paulo (1889-
1930). Op. cit. 
88 “O grosso da advocacia era feito por advogados provisionados, por solicitadores ou 
mesmo por leigos e não era raro que rábulas estabelecessem reputação de notório saber 
jurídico...” COELHO, Edmundo Campos. Op. cit. p. 235. 
89 Registro das obras pedidas para consultas. 23/03/1900 a 10/10/1901, volume 2. 
90 MACÊDO, Joaquim Manoel de. Lições de historia do Brazil para uso das escolas de 
instrucção primaria, obra adoptada pelo Conselho superior da Instrucção Publica. Rio de 
Janeiro: Editor B. L. G. Garnier, s/d. 1 vol. A obra aparece no Catálogo de 1887 como 
brochura e in 8.ºe no Catálogo de 1920 já encadernado. 
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leitura. Ambiente da leitura silenciosa, da leitura para formação profissional 

dos bacharéis, mas que poderia abrigar outros leitores em busca dos 

periódicos ou de alguma informação prática para seus afazeres, nos 

almanaques. Espaço que segregava o livro do leitor, impedindo que 

fortuitamente alguém pudesse se deparar com algo novo na prateleira. Essa 

separação física do acervo e do público (Salão dos Livros e Salão da 

Consulta) restringiria o acesso às obras daqueles menos qualificados (ou 

informados) para a leitura, uma vez que se fazia necessário conhecer as 

obras de antemão ou saber lidar com os catálogos para requisitar um livro.91 

Além da habilidade propriamente dita para ler o texto, um usuário de 

biblioteca precisa dominar outros protocolos de leitura. Tal necessidade deve 

ser levada em conta nos estudos sobre as práticas de leitura e acreditamos 

que as fontes resgatadas neste trabalho podem contribuir de forma 

inovadora para tais estudos. 

 

                                                   
91 Essa concepção de biblioteca, que separava o livro do consulente, foi, aos poucos, 
substituída pela idéia de “bibliotecas modernas”, inspiradas em modelos norte-americanos, 
que deveriam atender às exigências de uma educação democrática, com estantes abertas e 
acessíveis ao público. CASTRO, César. História da biblioteconomia brasileira. Brasília, 
Thesaurus, 2000, p. 72. 
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2. O acervo 
 

 

“A bibliotheca é pobrissima de obras novas, e 
não póde ministrar auxilio para se acompanhar o 
progresso e desenvolvimento que diariamente 
apresentam as sciencias jurídicas: carece dos autores 
mais notáveis, e nem sequer possue algumas das 
innumeras revistas, que se publicam no estrangeiro.”92

 
Conselheiro Vicente Pires da Motta93, 1881 

 

 

A história do acervo da Biblioteca é anterior à criação da Faculdade, 

ou Academia, como era denominada no início do século XX. Em 1825, dois 

anos antes do decreto que criou as Faculdades de Direito de São Paulo e de 

Olinda, era fundada a primeira Biblioteca Pública oficial de São Paulo, que 

começou a funcionar no Convento de São Francisco94. A criação da 

Biblioteca fazia parte do plano de instalação de uma Faculdade na província 

de São Paulo, cujos debates tinham se iniciado logo após a 

independência.95 O acervo desta primeira Biblioteca formou-se a partir da 

aquisição da livraria do falecido bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu 

Pereira (1741-1824)96, que foi agregada à biblioteca já existente no 

Convento de São Francisco. O primeiro inventário organizado a partir 

                                                   
92 CATÁLOGO DA BIBLIOTHECA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO EM 
1887. Op. cit. 
93 Vicente Pires da Mota ocupou a cadeira de Direito Natural na Faculdade de Direito de 
São Paulo entre os anos de 1834 e 1860. Posteriormente foi diretor da Faculdade entre 
1865-1882. Apud ADORNO, Sérgio. Op. cit. p. 124. 
94 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit., p. 78. ELLIS, Myriam. Op. cit. 
95 ELLIS, Myriam. Op. cit. VAMPRÉ, Spencer. Op. cit.  
96 Em sua tese de doutoramento, no capítulo “A conformação do acervo”, a historiadora 
Marisa Midore Deaecto conclui sobre biblioteca do bispo D. Mateus: “A preponderância de 
livros de História, Geografia e obras científicas, sobretudo de Botânica e Física, sendo 
manifesto o menor peso atribuído aos livros de Jurisprudência e Teologia, observada na 
biblioteca do bispo, testemunha seu caráter ilustrado, de tal sorte que podemos aproximá-la 
às coleções de eruditos da época, sempre afinadas com as questões do seu tempo.” 
DEAECTO, Marisa Midore. No império das letras: circulação e consumo de livros na São 
Paulo oitocentista. Op. cit. p. 81.  
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daquele acervo, elaborado pelo primeiro bibliotecário público de São Paulo 

e, mais tarde, da Faculdade de Direito, apresentava um total de 1513 

obras.97  

 

Com a abertura do curso jurídico em 1828, em espaço anexo ao 

Convento de São Francisco, tal foi o acervo disponibilizado para a formação 

dos futuros bacharéis da nação. Anos mais tarde, em catálogo impresso da 

Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo, publicado em 1887, a 

quantidade de obras do acervo havia triplicado. No entanto, ainda era 

considerada deficiente para as exigências do curso jurídico. Somaram-se ao 

acervo original de 1825 as obras doadas pelo primeiro diretor da Faculdade, 

Arouche Rendon (1756-1834), pelo desembargador Manoel da Cunha de 

Azevedo Coutinho Chichorro, e a biblioteca doada pelo pai de Joaquim Vidal 

Leite Ribeiro Júnior, quando de sua morte, formando a seção Joaquim Vidal 

Júnior98.  

 

Doações eram feitas com freqüência, mas isso não significa que 

correspondessem à necessidade do acervo. Em 1908, por exemplo, boa 

parte das obras doadas pelo Sr. Barão de Brazílio Machado eram duplicatas 

das obras já existentes na Bibilioteca99.  

 

O crescimento do acervo exigia a sua organização. Num contexto 

mais amplo, o século XIX marcou uma profunda transformação interna das 

bibliotecas. O avanço tecnológico e editorial abarrotou os acervos, alterando 

                                                   
97 ELLIS, Myriam. Op. cit. 
98 VAMPRÉ, Spencer. Op. cit. v. 2, p. 356. 
99 Relatório 1908, folhas 23 verso, 24 e folha 26 verso.  
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a função do bibliotecário e a configuração do espaço.100 Com a proliferação 

dos livros, em gênero e número, novos paradigmas surgiram. As bibliotecas 

deveriam funcionar como depositárias do saber e adotar uma clara postura 

de erudição e preservação desse saber? Ou promover a propagação e o 

florescimento do conhecimento? Como acompanhar a produção intelectual e 

conservar o passado? Além desses questionamentos da época em que foi 

criada a Biblioteca da Faculdade de Direito, os seus responsáveis ainda 

poderiam se perguntar que papel especificamente aquela instituição deveria 

assumir. Sendo ela fundamento de que necessitava a Faculdade, como 

deveria formar o seu acervo para atender ao currículo do curso? As decisões 

tomadas ao longo da história da Biblioteca responderam a essas questões 

mesmo que de forma involuntária.  

 

No inventário de 1826, o acervo aparecia dividido em assuntos que 

eram predominantemente eclesiásticos e históricos, o que deve ter causado 

decepções para os jovens que vieram estudar na Faculdade. Alguns 

organizavam sua biblioteca particular, como foi o caso de Joaquim Vidal 

Leite Ribeiro Junior, matriculado na Faculdade em 1874 e que teve seus 

livros encomendados na Europa pelo pai.101  

 

 

                                                   
100 “Em séculos anteriores, o bibliotecário tivera toda a vida determinada por sua relação 
com os livros – um número relativamente pequeno de livros, organizados segundo regras 
rígidas e utilizados por leitores que, em sua maioria, já tinham familiaridade com eles. O 
bibliotecário tinha, acima de tudo, que custodiar a coleção. Contava os livros, ia buscá-los, 
para depois devolvê-los às estantes. Mas, com a difusão do papel impresso e sua crescente 
utilização pelo público leitor, a relação do bibliotecário com os leitores começou a suplantar 
a que ele mantinha com os livros sob sua guarda. A imagem que definia o bibliotecário 
mudou. Em lugar de simplesmente custodiar, ele passou a prestar assistência.” BATTLES, 
Matthew. A conturbada história das bibliotecas. São Paulo, Editora Planeta do Brasil, 2003, 
p.123. 
101 VAMPRÉ, Spencer. Op. cit. v. 2, p. 356. 
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Inventário de 1826 
História Universal e Particular  270 
Miscelânea  201 
Teologia Natural, Dogmática e Moral  193 
Sermonários  186 
Direito Canônico  175 
Direito Natural e Civil  131 
Filosofia, Matemática, História Natural e Física  114 
Teologia Mística  86 
Escritura Sagrada e Santos Padres  69 
Liturgia  38 
Retórica e Poética  18 
Dicionários e Artigos das Línguas  17 
Geografia  15 
Total 1513 obras 
 

A organização do inventário do acervo, em 1826, por assuntos, era 

ultrapassada para a época e refletia uma visão humanista do conhecimento. 

Obras clássicas, históricas, livros eclesiásticos, tratados político-teológicos, 

de filosofia, poética, geografia e dicionários, atendiam bem à idéia da 

formação do jovem seminarista no século XIX, que envolvia desde a sua 

alfabetização, conhecimentos básicos da geografia, da matemática e física, 

a alguns poucos textos literários, de preferência clássicos. Porém, a 

formação de um bacharel requeria um sustentáculo melhor. Por outro lado, 

apesar do acervo ser bem menor, o seu conteúdo não diferia muito das 

outras bibliotecas acadêmicas européias ou americanas no século XIX.102 

De maneira geral, essas bibliotecas continham coleções semelhantes, com 

obras teológicas, dos Pais da Igreja, livros filosóficos e históricos. Textos 

ligados às recentes descobertas científicas ainda eram escassos.103 Sobre 

isso, BATTLES salienta: “as faculdades não estavam tão preocupadas com 

a produção de novos cientistas, engenheiros e artistas, mas sim com a 

transformação de jovens em estadistas...”104 O pesquisador complementa: 

                                                   
102 Assim também a biblioteca do bispo D. Mateus, como concluiu a historiadora já citada 
em nota anterior 
103 BATTLES, Matthew. Op. cit. p.90-91. 
104 Idem, ibidem, p.91. 
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“[...] Os estudantes, preparados para o ministério religioso ou para o exercício do 
poder atemporal, não eram sistematicamente expostos à ‘filosofia natural’, seja 
durante as aulas, seja durante o trabalho de instrução privada. Sem aulas que lhes 
proporcionassem uma introdução aos livros científicos da biblioteca, a maioria deles 
nem sequer tinha idéia de sua existência. 
 O currículo considerado necessário para a transformação de rapazes 
privilegiados em homens poderosos não era teológico nem científico, mas 
clássico...” 

 

 

 O autor refere-se à Faculdade de Harvard. Entretanto, sua análise nos 

pareceu pertinente também no caso da Faculdade de Direito de São Paulo. 

Tanto em Harvard quanto aqui, a formação inicial do acervo das bibliotecas 

teve um caráter religioso e ambas surgiram antes da criação das respectivas 

faculdades. Os debates acerca da criação da faculdade, seu caráter elitista, 

a cultura bacharelesca do período, a ligação da política imperial com a 

Igreja, não estavam tão em desacordo com o caráter clássico da Biblioteca 

Pública da Faculdade. Obviamente, isso sofreu alterações com o advento da 

República, quando novas acepções sobre o ensino superior e as mudanças 

no nosso sistema intelectual ocorriam. 

 

A organização desse acervo envolveu sérias questões práticas. Em 

1839, o bibliotecário informava ao diretor da Faculdade que não existiam 

estantes para colocar os livros legados pelo Desembargador Chichorro105. 

Muitas obras permaneciam guardadas em caixas durante um longo período 

e foram esquecidas quando se fez um inventário. Também no ano de 1839, 

o diretor da Faculdade Pires da Motta e o professor Júlio Frank estiveram 

                                                   
105 Ofício ao Director. Livro-Diário na Bibliotheca Pública. 05/agosto/1839. 
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avaliando o material, separando os livros “bons” daqueles que deveriam ser 

inutilizados, provavelmente por estarem danificados.106

 

Em 1883, os Estatutos e Regulamentos das Faculdades de Direito 

estabeleciam que o bibliotecário deveria organizar os catálogos dos livros 

“dividindo-os em classe, segundo for o ramo da sciencia, disciplina, arte, ou 

matéria de cada um” e em ordem numérica.107 E assim foi feito. O catálogo 

da Biblioteca da Faculdade de Direito, impresso em 1887, adotou o método 

Brunet, método esse desenvolvido em 1810, baseado num sistema de 

classificação hierárquica e numérica das obras por áreas de conhecimento. 

A classificação dos livros da Biblioteca da Faculdade se deu por ordem de 

matérias divididas em classes que, por sua vez, eram subdivididas em 

assuntos. A numeração do catálogo deveria corresponder à numeração do 

livro e à sua localização na estante. Assim, as obras receberam uma 

numeração de 1 a 4.616. Qualquer outro material posteriormente 

incorporado ao acervo recebia uma numeração a partir daí e era qualificado 

dentro das grandes cinco classes – Theologia, Jurisprudência, Sciencias e 

Artes, Bella Letras e História e Geographia. Com esse sistema, o mesmo 

autor poderia ser alocado em diversas classes e, portanto, em lugares 

diferentes da estante. Além disso, não sendo possível classificar todos os 

assuntos, era inevitável existir dentro de cada um dos subgrupos o tema 

genérico “miscellanea”.  

 

                                                   
106 Livro-Diário da Biblioteca. 1839. 
107 Estatutos e Regulamentos das Faculdades de Direito e das Aulas Preparatórias dos 
Cursos Annexos Colligidos por ordem do diretor da Faculdade de São Paulo. 1883. 
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É importante pensarmos na forma como o acervo foi organizado, 

pois, além do espaço e da mobília, também a organização dos livros 

influenciava a leitura. Além disso, “todo sistema de classificação de livros 

reflete – de modo mais ou menos declarado – um sistema, seja ele qual for, 

de ordenamento do conhecimento.”108 Por isso, é expressivo o fato de uma 

Biblioteca da Faculdade de Direito colocar os livros de teologia na primeira 

classe. 

 

Finda a elaboração do catálogo de 1887, foi inevitável a constatação 

de que o acervo não se adequava às necessidades do curso. O prefácio do 

Catálogo demonstra a insatisfação com a coleção da Biblioteca, condena a 

sua origem religiosa, mas, por outro lado, retoma a idéia de espaço público 

para a leitura.  

 

De conformidade com o methodo de Brunet, os livros que compõem a bibliotheca, 
já estragados em grande parte, foram distribuídos em cinco classes, na seguinte 
ordem:  
1ª. Theologia, contendo 751 encriptos, ou obras diversas; 
2ª. Jurisprudencia, contendo 1,018; 
3ª. Sciencias e Artes, contendo 1,100; 
4ª. Bellas Letras, contendo 510;  
5ª  Historia e Geographia, contendo 1, 237;  
Por esta simples enumeração se manifesta que a biblioteca, formada sem gosto e 
sem escolha, com as livrarias dos frades Franciscanos, do bispo da Ilha da 
Madeira, D. Luiz Rodrigues Villares, do bispo de São Paulo, D. Matheus de Abreu 
Pereira, e mais com os legados de 700 volumes pelo primeiro director o Tenente 
General Arouche, e de 295 pelo desembargador Manoel da Cunha de Azevedo 
Coutinho Chichorro, e com outras doações de menos importancia, continúa, apezar 
da posterior acquisição de algumas obras, a permanecer no mesmo estado de 
pobreza, em que se achava em 1881, quando o director de então, conselheiro 
Vicente Pires da Motta, que por muito tempo tinha sido lente da Faculdade, assim 
se exprimia a seu respeito: 
“A bibliotheca é probrissima de obras novas, e não póde ministrar auxílio para se 
acompanhar o progresso e desenvolvimento que diariamente apresentam as 
sciencias juridicas: carece dos autores mais notaveis, e nem sequer possue 
algumas das innumeras revistas, que se publicam no estrangeiro.”   
Na realidade, é digno de se lamentar que, estando a bibliotheca em um edifício com 
vastas accomodações para salas de leitura, com entrada independente, de modo a 
poder ser visitada a qualquer hora, não se enriqueça de obras novas e importantes, 

                                                   
108 SETTIS, Salvatore. Warburg continuatus. Descrição de uma biblioteca. In: BARATIN, 
Marc e JACOB, Christian (Dir.). Op. cit. p.117-118. 
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que a elevem ao nível do desenvolvimento actual das sciencias; melhorando-se-lhe 
ao mesmo tempo o serviço em vantangem para a Faculdade e para esta capital, 
que ainda não possue 1 bibliotheca publica! 
Sobe de ponto o reparo, quando se considera que, pertencendo a mesma 
bibliotheca á uma Faculdade, onde se dá o ensino sobre as sicencias sociais e 
jurídicas, a classe – Jurisprudência –, que para este estabelecimento devêra ser a 
mais rica, seja entretanto menos abundante do que a de Historia e Geographia e a 
de Sciencias e Artes.  
É, porém, de esperar-se que semelhante estado de penuria e de atrazo, em que se 
acha a bibliotheca, venha em breve a desapparecer, si o actual Sr. Ministro do 
Imperio, em cujo espirito esclarecido póde pesar mais esta simples exposição, do 
que longas considerações, voltar para ella a sua attenção, e quizer pô-la em 
condições de attingir ao fim a que é destinada. 

    A. A. de Padua Fleury 
São Paulo, 11 de agosto de 1887 

 

 

Em 1887, as obras religiosas ainda perfaziam um grande número, 

cerca de 16,6%. Bíblias inteiras em diferentes línguas, intérpretes da 

escritura, hermenêutica, liturgia, tratados e concílios, a vida de Santos 

Padres, teologia escolástica e dogmática, moral e até mesmo religião dos 

povos orientais faziam parte das obras da “primeira classe”, obras de 

teologia. A grande maioria dessas obras era composta por encadernações 

de vários volumes e tamanhos. A “segunda classe”, ou jurisprudência, não 

representava a maioria das obras do acervo, isso já completados quase 

oitenta anos da abertura do curso de Direito. Os textos de Direito que 

englobavam também o Direito francês e português, somavam apenas 22% 

do total do acervo. Assim como os livros religiosos, as obras de Direito se 

apresentavam em tamanho in 4o ou in 8o , eram vários volumes 

encadernados de um mesmo autor e, majoritariamente, em francês. Obras 

de autores alemães, ingleses e norte-americanos eram representadas por 

traduções francesas. O mesmo acontecia com os textos filosóficos, políticos 

e científicos, que englobavam a chamada “terceira classe” ou ciências e 

artes. Em meio a trabalhos de finanças, botânica, geologia, tratados médicos 

– talvez úteis para futuros bacharéis que voltassem para administrar a 
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fazenda da família – surgiam outras de mecânica, moral, filosofia antiga e 

moderna. Esse conjunto de assuntos representava o segundo maior volume 

de obras no acervo, cerca de 23,7%. A “quinta classe” ou História e 

Geografia englobava a maior quantidade de textos: filosofia da história, atlas 

históricos, história universal e antiga, história das religiões e superstições, 

história moderna da Europa, Ásia, África, arqueologia, história da cavalaria e 

da nobreza, história literária, biografias, tratados sobre livros e bibliotecas e 

sua história. Como último subconjunto de assunto, se assim podemos 

chamá-lo, dentro de História e Geografia, estavam as miscelâneas e os 

jornais, revistas e publicações periódicas. 

 

 

Catálogo de 1887 
Elaborado de conformidade com o método Brunet 

Teologia  751 (16,6%) 
Jurisprudência  1018 (22%) 
Ciências e artes  1100 (23,7) 
Belas Letras  510 (11%) 
História e Geografia  1237 (26,7%) 
Total  4.616   

 

 

Entre as 4.616 obras do catálogo de 1887, existiam muitos periódicos 

publicados em São Paulo, como O Acayaba (1852-1853), jornal “scientífico e 

litterario redigido por academicos”; O Kaleidoscopio (1860); Diabo Coxo 

(1864), “jornal domingueiro, crítico, literário e de caricaturas”, lançado por 

Ângelo Agostini juntamente com Sizenando Nabuco e Luís Gama; O Cabrião 

(1866-1867), “semanário crítico e humorístico”, que tinha como alvos 

principais o conservadorismo político e o clero, e também fundado por 
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Ângelo Agostini;109 e O Bohemio (1881), periódico semanal composto por 

crônicas sociais, humor e caricaturas.  

 

 Apesar da crítica feita ao acervo pelo Diretor da Faculdade, Padua 

Fleury, uma biblioteca jurídica foi se configurando nos primeiros anos da 

República. O conjunto de documentos resgatados por esta pesquisa 

possibilita uma análise do processo de estruturação da coleção da 

Biblioteca. Porém, também pode contribuir para perceber as permanências. 

Poder-se-ia, analisando os catálogos de 1887 e de 1920, comparar as 

mudanças ocorridas no acervo e também as continuidades. Ou seja, a 

política de salvaguarda dos livros e a constituição da Biblioteca da 

Faculdade de Direito constituiu-se um importante referencial para a leitura de 

obras históricas no início do século XX.  

 

 Como foi discutido no capítulo anterior, era o público da Academia de 

Direito o principal usuário da Biblioteca da Faculdade. Para atender esse 

leitor e sua formação, pensava-se na aquisição de novas obras jurídicas e 

na assinatura de revistas especializadas, inclusive estrangeiras. Por outro 

lado, a Biblioteca da Faculdade também se estruturava como conservadora 

de conhecimento. Aumentar o seu acervo era tão importante quanto manter 

o que ela já possuía. Observando os gastos anuais da Biblioteca, 

percebemos isso claramente. A aplicação da verba destinada à Biblioteca 

concentrava-se, sobretudo, na aquisição de livros e nas encadernações das 

obras.  

 
                                                   
109 SALIBA, Elias Thomé. Cabrião: humor e paródia política. In: Comunicação & Educação. 
São Paulo, (22), 26 a 36, set./dez. 2001, p. 88-91. 
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 No ano de 1903, 30,09% do valor total dos gastos foi com 

encadernações e 45,46%, com a compra de livros. No ano seguinte, 31,71% 

das despesas se deram com encadernações e 49,6%, com a aquisição de 

obras. Em 1908, o valor gasto com encadernações (42,2%) superou o valor 

investido na compra de livros. Esse valor refere-se à encadernação de 237 

volumes e à reencadernação de 112, ou seja, quase a metade do montante 

foi direcionado para o restauro de obras. 

 

Gráfico1 - Aplicação da verba destinada à biblioteca - despesas 
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 Esse breve levantamento das reencadernações demonstra a 

importância da Biblioteca como instituição de preservação de livros. Ora, a 

encadernação de uma obra, sobretudo no século XIX, era muito comum110, 

pois as publicações eram vendidas sem a encadernação. Segundo Borba de 
                                                   
110 MORAES, Rubens Borba de. O bibliófilo aprendiz. Op. cit. p. 76 
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Moraes: “O negócio da encadernação era, muitas vezes, apenas um ramo 

do comércio. Era geralmente ligado ao negócio de papelaria, livraria e 

miudezas”.111  

 

‘ O levantamento das fontes na Biblioteca da Faculdade de Direito de 

São Paulo propicia observar o significado da existência de uma instituição de 

leitura para as atividades econômicas da cidade ligadas aos bens culturais. 

Empresas como a Casa Garraux e Espindola apareciam como as principais 

fornecedoras e prestadores de serviço para a Biblioteca nos anos de 1903 e 

1904. A Livraria Magalhães, a a partir de 1906, estabeleceu-se como a 

destinatária da maior parte das verbas da Biblioteca.  

 

 Não é nossa intenção aqui nos prolongar numa análise desses dados, 

mas apresentar as possibilidades de estudos que a documentação 

resgatada por esta pesquisa propicia. O objetivo deste capítulo é a 

discussão das fontes referentes ao acervo da Biblioteca da Faculdade e 

quais as possibilidades de discussão a partir delas.  

 

 O estudo dos catálogos nos leva a conhecer o acervo da Biblioteca e 

a traçar algumas linhas definidoras do perfil dessa instituição. O esforço dos 

bibliotecários em atualizar o acervo e,  ao mesmo tempo, conservá-lo é 

evidenciado pelas correspondências entre esses funcionários e o diretor da 

Faculdade. No entanto, mais uma vez a organização de inventários 

atualizados e a elaboração de um catálogo impresso demoram a acontecer.  

                                                   
111 Idem, ibidem, p. 78. 
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 Parece-nos significativa a publicação de um novo catálogo no ano de 

1920, início da década marcada pelos eventos dos modernistas paulistas. 

Ao contrário do catálogo de 1887, o texto do prefácio do catálogo de 1920 

não é de queixa, mas de reconhecimento do “crescente desenvolvimento da 

Bibliotheca da Faculdade”. Enquanto que em 1887 reforçava-se a 

importância da Biblioteca, então a única pública na cidade, em 1920, o texto 

volta-se para a comunidade da Academia:  

 

 

O longo tempo decorrido, desde a publicação do ultimo catalogo, e o crescente 
desenvolvimento da Bibliotheca da Faculdade de Direito, não nos permitiu 
apresentar, por agora, trabalho completo, nem extreme de defeitos.  
Accresce a tudo isso a exiguidade de recursos, e a necessidade de orientar nossos 
actos pelo Regimento da Faculdade, e deliberação de sua douta Congregação. 
[...] Os ilustrados e eminentes professores Drs. Estevam de Almeida e João Arruda 
muito contribuiram para a escolha e compra de novos livros, com os quais a 
Bibliotheca está tentando pôr-se em dia como o movimento jurídico contemporaneo. 
[...] Aos doutos e aos que, por experiencia conhecem os tropeços e fadigas de 
semelhante trabalho, pedimos benevolencia; e a todos, justiça.  
A Douta Congragação da Faculdade pedimos desculpas, si, porventura, não 
corresponder este trabalho nos intuitos com que nos encarregou de auxili-al-os.  

Spencer Vampré 
Professor da Faculdade de Direito. 

 

 

O ano de 1920 tornou-se significativo como marco da modernização 

cultural de São Paulo, alardeado pela elite paulistana. Nas duas primeiras 

décadas do século XX novos espaços culturais e projetos educacionais 

estabeleceram-se na cidade. A elite paulistana, desde o final do século XIX, 

encabeçava idéias de “civilização” e “progresso” para a cidade. Assim 

surgiu, em 1895, a primeira biblioteca pública do Estado. A sociedade civil 

engajara-se nessa onda modernizadora e inúmeras instituições de ensino, 

inclusive populares, foram fundadas. Nesse contexto, a Biblioteca da 

Faculdade de Direito de São Paulo foi perdendo a sua importância para a 
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cidade. Talvez isso explique o discurso de Vampré mais voltado para a 

comunidade acadêmica. A importância do acervo da Biblioteca da Faculdade 

de Direito de São Paulo não estava mais relacionado à cidade. 

 

Um estudo detalhado da política administrativa da Biblioteca poderia 

nos indicar se essa mudança no contexto histórico influenciou as práticas de 

leitura e a concepção do acervo da biblioteca. 

 

A  queda na freqüência de usuários da Biblioteca, conforme mostrada 

no gráfico abaixo, poderia ser interpretada de que forma? Se considerarmos 

que a diminuição de consulentes ocorreu num período de expansão de 

outros espaços de leitura na cidade, então podemos reforçar a hipótese de 

que o usuário da biblioteca não se restringia à comunidade acadêmica? A 

diminuição de consultas altera a política de aquisição e manutenção do 

acervo reforçando sua característica jurídica? Várias são as possibilidades 

de análise a partir da documentação resgatada. 

 

Gráfico2: freqüência e número de consultas – 1900-1918. 
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Possivelmente a compreensão da política de aquisição e manutenção 

do acervo venha mais do estudo daquilo que era requisitado com mais 

freqüência pelo usuário do que da análise do catálogo e das obras 

disponíveis para consulta. Afinal, entre tantos livros no acervo, quais 

realmente interessavam ao leitor? Por ventura, os professores responsáveis 

por indicar as obras a serem adquiridas pela Biblioteca não levavam isso em 

consideração? 

 

De qualquer forma, a comparação dos dois catálogos de 1887 e 1920 

seria um excelente instrumento para a análise da evolução da literatura 

jurídica no Brasil durante a Primeira República. O cruzamento dessa análise 

com as leituras exigidas pelo curso de Direito e principalmente com o 

Registro das obras pedidas para consulta resultaria num estudo importante 

sobre o universo de idéias que envolveu a formação do bacharel de Direito 

nos primeiros anos do século XX. Tal caminho não fez parte do escopo de 

nossa pesquisa. Ele permanece como tema para trabalhos futuros.  
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3. A leitura registrada 
 

 

Juro aos Santos Evangelhos cumprir fiel e 
religiosamente as obrigações do cargo de 
Bibliotecário desta Faculdade. Assim Deus 
me ajude...” 
 
Juramento do Bibliotecário112

 

 

Provavelmente, ao final do dia, o bibliotecário, antes de arrumar as 

obras nas seis estantes centrais, anotava metodicamente quais livros ou 

revistas haviam sido consultadas. Os periódicos, muitos dos quais não 

catalogados, não recebiam tal atenção. Apenas se registrava o número total 

de jornais consultados sem especificar quais eram. Esse trabalho diário do 

sr. Joaquim Mendonça Filho produziu cerca de cinco volumes de Registro 

das Obras Pedidas para Consultas, no período de 23/03/1900 a 30/08/1909. 

Cada volume corresponde a aproximadamente 301 planilhas, em pouco 

mais de 600 páginas de controle diário sobre os livros e periódicos pedidos. 

A cada livro aberto, o nosso bibliotecário escrevia: “Este livro servirá para o 

registro das obras pedidas para consultas e levará o carimbo da Bibliotheca, 

conforme determina o art. 266 de dez. 3890 de 1º de janeiro de 1901.” 113

 

 As planilhas ocupavam duas páginas e possuíam divisões para o 

registro do nome do autor, a obra pedida, classe – na época os livros foram 

                                                   
112 Regulamento Complementar dos Estatutos das Faculdades de Direito, expedido na 
conformidade do Parágrafo 3º do Art. 21 do Decreto nº 1.386 de 28 de Abril de 1854, p. 80. 
(grifo nosso). 
113 Registro das Obras Pedidas para Consultas. Período de 23/10/1901 a 16/11/1903. 
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distribuídos em cinco classes, conforme o método Brunet114 – o número do 

catálogo, o número de volumes, a quantidade de consultantes e pedidos, a 

língua e observações. (figura 1) 

 

 

Figura 1 :Pág. 33 do Livro de Registro das Obras Pedidas para Consulta: 1899-1900, datada de 3 de jan. 
1899. 

 

Todas as colunas eram preenchidas a caneta pelo bibliotecário e, fora 

dos espaços definidos pela planilha, no rodapé, era anotada a lápis a 

                                                   
114 CATÁLOGO DA BIBLIOTHECA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO. Op. cit. 
Na época outros acervos também eram organizados pelo método Brunet. Um exemplo disso 
é o CATÁLOGO METHÓDICO DOS LIVROS EXISTENTES NA BIBLIOTHECA DA 
MARINHA (Organizado segundo o systema de Mr. Brunet). Rio de Janeiro, 1879. 
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quantidade de jornais pedidos. Por exemplo, js. 42. Em média, eram 

consultadas 28 a 32 obras por dia no período letivo. Fora desse período, o 

número de consultas caía, mantendo-se apenas a média de leitura de jornais 

e revistas. É importante ressaltar que uma mesma obra poderia ser 

consultada por mais de um leitor. No livro de registros, o bibliotecário 

escrevia apenas uma vez o nome do livro para depois, na coluna 

consultante, anotar o número de consulentes.  

 

A partir de 1910 e sobretudo de 1916, os dados tornam-se esparsos. 

O preenchimento dos livros de Registro das Obras Pedidas para Consultas 

deixou de ser sistemático, aparecendo lacunas entre os dias. Não sabemos 

se essas lacunas foram fruto de uma negligência do funcionário, de uma 

mudança na organização do atendimento, ou da queda verificada na 

freqüência dos consulentes à Biblioteca , conforme podemos observar no 

gráfico 1. A segunda hipótese parece inviável, já que o Regimento Interno da 

Faculdade de 1915 mantém as mesmas orientações de funcionamento e 

atendimento estabelecidas pelo Código dos Institutos Officiaes de Ensino 

Superior e Secundário de 1901. Como já foi dito anteriormente, 

consideramos que o bibliotecário Joaquim Mendonça Filho tenha 

permanecido no cargo até 1910. No entanto, os documentos e relatórios da 

Biblioteca a partir de 07 de junho de 1909 passaram a ser assinados pelo 

amanuense Alfredo Dias do Rosário e pelo sub-bibliotecário Eugênio Manuel 

de Toledo, já que Mendonça Filho estava de licença. Em 03 de dezembro de 

1910, ele voltou da licença. Logo em seguida, no entanto, comunicou que 

não mais poderia comparecer à Biblioteca, já que havia sido sorteado para a 
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sessão do júri.115 Os relatórios e inventários, então, passaram a ter a 

assinatura do sr. Eugênio durante quase todo o ano de 1910. Ele tornou-se 

bibliotecário, mas não permaneceu muito tempo na função, falecendo em 

1914. Em seu lugar foi nomeado Luiz de Andrade Vasconcellos Jr.116 Ao 

período em que o sr. Luiz de Andrade foi responsável pela Biblioteca 

corresponde o abandono do registro sistemático das consultas. Por outro 

lado, seria necessário avançar na pesquisa para entendermos as razões da 

queda do número de usuários a partir de 1915 (gráfico 1). 

 

Os volumes VIII e XXI da Revista da Faculdade não trazem os 

relatórios da Biblioteca. Por isso, faltam dados sobre o número de 

freqüentadores e de consultas a jornais e revistas no ano de 1900. Pela 

mesma razão, há uma lacuna no gráfico 1 referente ao ano de 1913. Os 

relatórios elaborados pelos diferentes bibliotecários, ou mesmo pelos 

amanuenses, não possuíam um padrão. Em alguns anos, não encontramos 

informações sobre o número de consultas por assunto (teologia, 

jurisprudência, “belas letras”, história e geografia e ciências e artes) ou sobre 

as aquisições. Já as Revistas da Faculdade de 1909, 1910, 1911 e 1913, 

apresentaram o chamado “Archivo Bibliográfico” com a catalogação de todas 

as obras adquiridas por compra, doação ou permuta nos anos de 1908, 

1909, 1910 e 1912, respectivamente. A análise de tal “Achivo Bibliográfico” 

propiciaria um estudo da política de composição do acervo durante aquele 

período. 

 

                                                   
115 Livro de correspondência do bibliotecário com o diretor da Faculdade. 1907. 
116 Cf. REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO. São Paulo: Faculdade de 
Direito de São Paulo, 1915, v. 22. 
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No ano de 1900, o subir e descer escadas para ter acesso ao Salão 

dos Livros, onde se localizavam as estantes com as obras, já não era tarefa 

tão árdua para o nosso bibliotecário Joaquim Mendonça Filho. Depois da 

reforma de 1884, a Biblioteca ganhara um espaço adequado e iluminação 

elétrica. A maior parte das obras levadas para os leitores pelo bibliotecário 

era de Direito. No final do XIX e início do XX, prevaleciam as publicações em 

francês, que englobavam muitas traduções do alemão e do inglês. A maioria 

das publicações em língua portuguesa vinha de Portugal ou também eram 

traduções de obras estrangeiras. Em 1899, o sr. Joaquim Mendonça 

precisou carregar 146 vezes o volume da obra de Mackeldey, Manuel de 

droit romain, traduzido do alemão para o francês, em uma edição belga de 

1846; 131 vezes os quatro volumes de Éléments de droit romain de Maynz, 

edição francesa, 1856-1859. A grande procura por obras jurídicas só sofria a 

concorrência dos dicionários, como o de José Fonseca, Novo Diccionario 

Francez-Portuguez. Offerecido à mocidade estudiosa de Portugal e do 

Brasil, um volume, editado em Paris 1857, requisitado 108 vezes em 1899 e 

75, em 1900. Raras eram as vezes que o nosso bibliotecário não precisava 

carregar os pesados volumes de direito romano ou público. Pelo menos, as 

obras do direito eclesiástico não eram mais consultadas desde 1890, quando 

fora abolida a cadeira dessa disciplina117, obviamente, pelo advento da 

República, que separou as duas instituições, o Estado e a Igreja. 

 

Para refrescar a mente e “elevar o espírito”, naqueles dias do 1900, 

alguns buscavam as obras poéticas – um alívio para o sr. Joaquim, pois tais 

livros eram de tamanho e volume bem menor. Em 1900, o poema de Frei 

                                                   
117 Cf. VENÂNCIO FILHO, Alberto. Op. cit. p. 180. 
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Francisco San’Carlos em homenagem à Santa Virgem, A Assumpção, foi 

consultado sete vezes. Já a coleção de poemas parnasianos dos membros 

da própria Faculdade, Parnaso Acadêmico Paulistano, foi requisitada 

naquele ano apenas seis vezes. As Brasilianas, de Araújo Porto-Alegre, 

foram pedidas ao nosso bibliotecário quatro vezes, enquanto que as Obras 

Poéticas118 de Ignácio da Silva Alvarenga, foram as preferidas, sendo 

consultadas onze vezes. Talvez a trágica vida desde advogado mulato, 

nascido em Minas Gerais em 1749, preso e perseguido no Rio de Janeiro, 

onde exercia a advocacia, constantemente envolvido em política e a 

escrever versos satíricos119, despertasse um maior interesse por parte do 

público da Biblioteca. Por fim, pelo menos uma vez naquele último ano do 

século XIX, a pequena obra Physiologia das paixões e affecções, do Dr. 

Alexandre de Mello Moraes, foi consultada. Apresentando descrições 

anatômicas do homem e da mulher, tal trabalho correspondia a uma 

necessidade que as obras jurídicas e literárias não poderiam saciar. 

Baseado nas teorias de Lavater, Moreau, Porta, Le Brun, Boussel e outros, o 

doutor Alexandre relacionava as descrições anatômicas com as diferenças 

filosóficas, fisionômicas e morais de homens e mulheres. Curiosamente, 

dezoito anos depois, poderíamos ler no jornal O Estado de São Paulo120 o 

anúncio de outra obra com título e conteúdo semelhante àquela do acervo 

da Biblioteca. O livro de 300 páginas, Fisiologia das Paixões, e sentimentos 

morais do homem e da mulher pelo sábio J. L. Alibert, continha “... todas as 

paixões humanas tais como egoísmo, avareza, ambição, orgulho, justiça, 

                                                   
118 ALVARENGA, M. Ignacio da Silva . Obras Poeticas. Rio de Janeiro. 1864. Encad. 2 vols. 
Essa obra consta nos Catálogos de 1887 e 1920. 
119 Cf. MENEZES, Raimundo de. Dicionário literário brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
1978, p. 28. 
120 Apud FIORENTINO, Teresinha Aparecida Del. Op. cit. p. 103. 
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benevolência, ódio, vingança, inveja, adulação, baixeza, amor filial, paternal 

e maternal, espírito de imitação, etc...” Podemos ainda citar outro trabalho do 

início do século XX, com tema semelhante, a Physiologia do amor, do 

médico e antropólogo Paolo Montegazza. Em pesquisa realizada sobre os 

gostos de leitura dos usuários da Biblioteca Pública do Paraná121, Cláudio 

DeNipoti constatou a preferência dos leitores por publicações como as do 

Dr. Montegazza, que atraíam boa parte do público leitor pelo menos até o 

final da década de 1920.122

 

Claro está que as obras que acabamos de comentar não 

representavam o grosso da leitura em 1900, que se compunha, 

basicamente, de livros de Direito ou até mesmo de economia, política e 

medicina legal. Mas elas também compuseram o conjunto de leituras que, 

de uma forma ou de outra, deixam-nos vestígios do público leitor usuário da 

Biblioteca da Faculdade de Direito.  

 

Supomos que o bibliotecário conhecesse o público que freqüentava o 

Salão de Consultas da Biblioteca. Ele havia se bacharelado pela Academia. 

Portanto, conhecia bem os docentes e as leituras exigidas para o curso. 

Para ele, era natural que a maioria das solicitações feitas pelos leitores fosse 

de obras jurídicas em primeiro lugar e, numa quantidade menor, de obras 

políticas. Em meio a esse trabalho metódico, possivelmente chamava-lhe a 

atenção aquele leitor não usual, que fazia o pedido de uma obra de cuja 

existência no acervo nem mesmo o bibliotecário estava seguro – não fossem 

os inventários e os catálogos sobre as mesas para consulta. 
                                                   
121 DENIPOTI, Cláudio. Op. cit. 
122 SALIBA, Elias Thomé. Prefácio à obra de DENIPOTI, Cláudio. Op. cit. p. 12. 
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Em certa ocasião, apareceu-lhe alguém solicitando Paradise Lost, de 

Milton123. A obra, encadernada em 1851, raramente era requisitada124. 

Prova disso foi o seu descuido ao anotar o número de referência do volume 

exemplar em francês e o título em inglês. A biblioteca possuía os dois 

volumes e estes ainda figuram no catálogo de 1920. 

 

A preferência do usuário da Biblioteca era pelas obras em língua 

portuguesa, seguidas das obras em francês. Enquanto uma obra inglesa, 

como Paradise Lost de Milton, era consultada apenas uma vez em dois 

anos, a obra de Alexandre Herculano, Lendas e Narrativas125, foi solicitada 

oito vezes no ano de 1907126 e, em 1900127, havia sido pedida dezessete 

vezes. O bibliotecário Joaquim de Mendonça Filho conhecia essa 

preferência do leitor pelas obras de língua portuguesa e seu quase 

desconhecimento da literatura inglesa128. 

 

                                                   
123 MILTON, Jean. Paradise Lost. To which is prefixed the life of the author. London. 1851. 
Encad. 1 vol. Essa obra consta nos catálogos de 1887 e 1920. 
124 No período de 1906-1907, essa obra foi solicitada apenas uma vez.  
125 HERCULANO, A. Lendas e narrativas. Quinta edição. Lisboa, Viuva Beltrand e Comp., 
1882, in 12, encad. . Essa obra consta nos catálogos de 1887 e 1920. 
126 Registro das Obras pedidas para consultas, vol. 6. 
127 Idem, vol. 2. 
128 “É digno de nota o fato de a History of Brazil, de Robert Southey, impressa em 3 volumes 
entre 1810 e 1819, só ter sido traduzida (e pessimamente, com cortes injustificáveis) 1862 
[...] É verdade que a História de Southey contém mais de 950 páginas in-4º ... Acresce que 
os portugueses e brasileiros daquele tempo liam com facilidade o francês, mas poucos liam 
o inglês.” MORAES, Rubens Borba de. Livros e bibliotecas no Brasil colonial. São Paulo : 
Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, 1979. pp.117-118. 
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Gráfico 3 - Consulta por Idioma 
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A maioria das obras lidas entre 1900 e 1918 era em português 

(aproximadamente 61,3%). O gráfico 3 engloba todas as obras consultadas 

no período, excluindo-se 1900 e 1913, anos dos quais só dispomos de 

dados incompletos. Sendo uma das funções da Biblioteca salvaguardar a 

produção acadêmica, uma parte dessas obras em português compunha-se 

de publicações de trabalhos de professores – compêndios, comentários, 

cursos, etc. Outra parte era composta por anais, relatórios e almanaques 

provenientes de todo o país. A segunda língua mais consultada era o 

francês (aproximadamente 34,1%). Isso não nos surpreendeu, visto que, 

para a época estudada, o francês deveria ser a segunda língua – senão a 

primeira – daqueles que aspiravam à “civilidade” e ao “saber”, além de ser, 

na prática, um dos pré-requisitos para o ingresso na Faculdade. O conjunto 
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de obras em francês não englobava apenas a produção francesa, mas 

principalmente todo o tipo de trabalho traduzido do alemão e do inglês. O 

contato do leitor brasileiro e do leitor da Biblioteca da Faculdade de Direito 

com livros alemães e ingleses fazia-se pela tradução francesa. Um exemplo 

disso foi a compra, em 1911, de três obras de Herbert Spencer traduzidas do 

inglês para o francês: 

 

 

Principes de Biologia. Traduit de L’Anglais par M. E. Cazelles. Cinquiène 
édition. Paris, 1904. (encadernado, 2 volumes) 
Principes de Sociologie. Traduit de L’Anglais par M. E. Cazelles et J. 
Geschel. Deuxième édition. Paris, 1899, 1903 e 1904. (encadernado, 4 
volumes) 
Principes de Psychologie. Traduit sur la Nouvelle édition Anglaise. Paris, 
1874. (encadernado, 2 volumes)129

 

 

Mesmo quando traduzidos, os textos de autores ingleses eram pouco 

procurados. A obra de Southey130 fora consultada apenas seis vezes em 

1900 e nenhuma vez em 1907131. Para a história nacional, os autores de 

língua portuguesa eram preferidos. História Geral do Brasil, de Porto 

Seguro132, fora consultado 22 vezes em 1900133, porém apenas três vezes 

em 1907134.  

                                                   
129 REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO. Op. cit. 1912, v. 19. 
130 SOUTHEY, Robert. Historia do Brazil, traduzida do inglez pelo Dr. Luiz Joquim d’Oliveira 
e Castro e annotada pelo Conego Dr. J. C. Fernandes Pinheiro. Rio de Janeiro: Editores 
Garnier, 1862. in 8.º. encad, 6 vols. Essa obra consta nos catálogos de 1887 e 1920. 
131 “Southey era um poeta conhecido, poeta laureado, príncipe dos poetas, diríamos hoje. 
Sua História do Brasil vendeu-se bem, graças ao nome do autor e à novidade do assunto. 
Mas, com o decorrer dos tempos, o nome Southey foi ficando esquecido, a obra não foi 
reeditada. Muitos exemplares estragaram-se, desapareceram, muitos foram parar em 
bibliotecas públicas e sumiram do mercado. O fato é que, em torno de 1930 ou 1940, a 
History of Brazil, de Robert Southey, sem ser um livro raro, era um livro que não se 
encontrava facilmente.” MORAES, Rubens Borba de. O bibliófilo aprendiz. Op. cit. p. 48-49. 
132 PORTO SEGURO, Viconde de. História geral do Brasil antes da sua separação e 
independência de Portugal. Segunda edição muito aumentada e melhorada pelo autor. Rio 
de Janeiro: E. e H. Laemmert. in 4º, encad. 2 vols. Essa obra consta nos catálogos de 1887 
e 1920. 
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A terceira língua mais consultada era a italiana (aproximadamente 

3,1%), muito por causa do Direito Romano e de algumas obras eclesiásticas. 

Os demais idiomas – latim, hebraico, espanhol, inglês e alemão – não 

chegavam a representar nem 1,5% das obras consultadas. 

 

Com o passar dos anos, o espaço da Biblioteca da Faculdade foi se 

distanciando cada vez mais da idéia de um ambiente para a leitura 

prazerosa ou descompromissada. Parece-nos que a leitura de romances ou 

de outros gêneros literários – como aqueles apresentados aqui em relação 

às leituras do 1900 – ficava para os ambientes domésticos, para as moças 

ou para espaços que atendessem um público menos exigente. Para os 

literatos talentosos, as reuniões e festas literárias eram o espaço adequado 

para a apreciação e o regojizo dos pares.  

 

Acompanhando a evolução das solicitações feitas pelos consulentes 

ao longo dos anos, ficou claro que o público e a Biblioteca encaminharam-se 

para um tipo de leitura diferente daquela apreciada por um público menos 

letrado e também diferente daquela do estudante do curso jurídico. Está 

claro que atender aos estudantes do curso de Direito era o perfil daquele 

espaço. No entanto, cada vez mais, diminuíam as obras requisitadas que 

não eram de Direito ou de Política. E, ao mesmo tempo que essas 

requisições diminuíam, quando elas ocorriam, era buscando obras 

históricas, publicações antigas, muitas do século XVIII.  

                                                                                                                                                
133 Registro das Obras pedidas para consultas, vol. 2. 
134 Registro das Obras pedidas para consultas, vol. 6. 
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Figura 2: Capa do Livro de Registro das Obras Pedidas para Consulta: 1899-1900 

 

Figura 3: Texto de abertura do livro de Registro das Obras Pedidas para Consulta: 1899-
1900 
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O leitor que procurava a Biblioteca buscando obras pouco solicitadas 

dificilmente perdia a viagem. Por períodos de dias, às vezes semanas, não 

havia registro desse tipo de leitor. No entanto, quando aparecia, demandava 

uma atenção diferente do nosso bibliotecário. No dia 27 de agosto de 1906, 

foram solicitadas as seguintes obras:  

 

 

3494 SERPA PINTO (Major Alexandre de - ). Como eu atravessei Africa, do Atlantico ao 
mar Indico, viagem de Benguella á Contra Costa, através regiões desconhecidas; 
determinações geographicas e estudos ethnographicos. Dois volumes: contendo 15 mappas e 
facsimiles, e 133 gravuras feitas dos desenhos do autor. – Londres (Sampson Low, Marston, 
Searle, e Rivington, editores) 1881, in 4.º, encad. – 2 vols. 
 
3456 CAPELLO, E IVENS. De Benguella as terras de Jácca. Descripção de uma viagem na 
Africa Central e Occidental etc. Expedição organisada [sic] nos annos de 1877-1880. Edição 
Illustrada. – Lisbôa (Editor Avelino Fernandes, Imprensa Nacional) 1881, in 4.º, encad. – 2 
vols. 
 
4028 AZEVEDO MARQUES (Manoel Eufrasio de - ). Apontamentos historicos, 
geographicos, biograficos, estatisticos e noticiosos da Provincia de S. Paulo, seguidos da 
chronologia dos acontecimentos mais notaveis desde a fundação da Capitania de S. Vicente 
até o anno de 1876. Rio de Janeiro. 1879. Encad. 1 vol.  
 
3442 ALMEIDA (Senador Candido Mendes de - ) Atlas do Imperio do Brazil 
comprehendendo as respectivas divisões administrativas-ecclesiasticas, eleitoraes e 
judiciarias. Dedicado á Sua Majestade o Imperador, o Senhor D. Pedro II: destinado á 
instrucção publica no Imperio, com especialidade á dos alumnos do Imperial Collegio de 
Pedro II. – Rio de Janeiro (Lithographia do Instituto Philomathico) 1868, in fol. gr., encad. – 
1 vol. 
 
3423 ATLAS des enfants ou nouvelle méthode pour apprendre la géographie, avec um 
nouveaux traité de la sphère, et XXIV cartes em luminées. Nouvelle édition corrigée et 
augmentée. – Lyon (Chez Jean Marie Bruyset Pere, Fils) 1784, in 12, encad. – 1 vol. 
 
3406 HOMEM DE MELLO (Dr. Francisco Ignacio Marcondes - ). Atlas do Imperio do 
Brazil pelo Dr. Candido Mendes de Almeida. Noticia litteraria. – Rio de Janeiro (Typ. De 
Quirino & Irmão) 1869, 16, encad. – 1 vol. 
 
3397 ABREU (P. de - ). Elementos de geographia moderna e cosmographia. In 8.º encad. – 1 
vol. 
 
3432 MACEDO (Dr. Joaquim Manoel de - ). Noções de Chorographia do Brazil – Rio de 
Janeiro (Typ. Franco-Americana) 1873, in 8.º, encad. 2 exemplares. – 2 vols. 
 
3738 AZEVEDO (Dr. Moreira de - ). Compendio de Historia Antiga, adoptada pelo 
Conselho Director da Instrucção Publica. Terceira edição correcta e melhorada. – Rio de 
Janeiro (Livraria de B. L. Garnier, editor), in 12, encad. – 1 vol. 
 
4306 LAROUSSE (Pièrre - ). Grand dictionnaire universel du XIX. e siècle, français, 
historique, géographique, littéraire, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, 
bibliographique, etc., etc. Comprenant: la langue française; la prononciation; les 
étymologies; la conjugaison de touts les verbes irréguliers; les règles de grammaire; les 
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innombrables accetions et les locutions; la géographie; la solution des problèmes historiques; 
la biographie de touts les hommes remarquables, morts ou viants; la mythologie; les sciences 
physiques, mathematiques et politiques; les pseudo-sciences; les inventions et découvertes; 
etc., etc. Parties neuves: les types et les personnages litteraires; les héros d’épopées et de 
romans; les caricatures politiques et sociales, la bibliographie générale; une anthologie des 
allusions françaises, étrangères, latines et mythologiques; les beaux-arts et l’analyse de 
toutes les cenvres d’art. Tomes premier à quinzième, avec du grand Dictionnaire Universel) 
1866-1878, in fol., encad. – 16 vols. 
 

 

As solicitações de livros de viagem e atlas, em conjunto, aconteciam 

esporadicamente. O que nos chamou a atenção foi o fato dessas 

solicitações repetirem quase sempre as mesmas combinações. Ou seja, 

quase nunca era pedido apenas um atlas ou um livro de viagem único. 

Suponho, com esse levantamento, que a leitura de determinadas obras 

requeria o apoio de outros textos. A leitura de um livro de viagem exigia, 

para sua compreensão e estudo, um atlas. No exemplo citado acima, foram 

arroladas tanto obras referentes ao Brasil quanto gerais. Sou tentada a 

imaginar que foi apenas um consulente que solicitou boa parte desses livros, 

visto que essas obras não eram requisitadas com freqüência. Mas não 

posso fazer tal afirmação. Por outro lado, é quase certo que se trata de um 

leitor (ou de leitores) diferente daqueles que costumeiramente freqüentavam 

a Biblioteca. 

 

Vejamos outro exemplo. No dia oito de novembro de 1906, foram 

solicitadas as seguintes obras: 

 

 

3207 CHATEUABRIAND (Visconde de - ). Os martyres ou triumpho da religião christã, 
poema. Tradusido [sic] em versos portuguezes por Francisco Manoel do Nascimento, etc. 
Com o retrato do traductor, tomo I. – Paris (Casa de Rey e Gravier) 1916, in 8.º, encad. (falta 
o tomo II). – 1 vol. 
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2921 HALBOUT (José Francisco - ). Grammatica theorica e pratica da lingua franceza 
approvada pelo Conselho Director da Instrucção Publica e adoptada para uso dos alumnos do 
Imperial Collegio de Pedro II., Mosteiro de S. Bento e outros estabelecimentos litterarios. 
Terceira edição correcta e melhorada. Tome I, Theoria. – Rio de Janeiro (Livraria Luso-
Brasileiro) 1880, in 12, encad. – 1 vol. 
 
3250 FIGUEIREDO (Padre Antonio Cardozo Borges de - ). Synopse do bosquejo historico 
da litteratura classica, grega, latina e portugueza, para uso das escolas. Oitava edição. – 
Coimbra (J. Diogo Pires, editor e proprietario) 1878, in 8.º, encad. – 1 vol. (mesma coisa no 
cat. 1920) 
 

 

Não há nessa lista de solicitações nenhuma obra histórica ou 

geográfica. Os textos estavam relacionados entre eles e, durante o ano de 

1906, nenhuma dessas publicações havia sido requisitada. Do dia oito de 

novembro de 1906 ao dia 30 de novembro de 1906, apenas obras jurídicas e 

políticas foram pedidas para leitura.  

 

Em primeiro de dezembro de 1906, foram anotados, além das obras 

jurídicas e políticas – solicitadas cotidianamente –, os seguintes textos:  

 

 

4028 AZEVEDO MARQUES (Manoel Eufrasio de - ). Apontamentos historicos, 
geographicos, biograficos, estatisticos e noticiosos da Provincia de S. Paulo, seguidos da 
chronologia dos acontecimentos mais notaveis desde a fundação da Capitania de S. Vicente 
até o anno de 1876. Rio de Janeiro. 1879. Encad. 1 vol. (cat. 1920) 
 
3428 CAZAL (Padre Manoel Ayres de - ). Chorographia brasilica, ou relação historico-
geografica do reino do Brazil. Composta e dedicada á sua Magestade Fidelissima, por um 
Presbytero secular do Gram Priorado de Crato. – Rio de Janeiro (Na impressão Regia) 1817, 
in 4.º, encad. – 2 vols. 
 
3442 ALMEIDA (Senador Candido Mendes de - ) Atlas do Imperio do Brazil 
comprehendendo as respectivas divisões administrativas-ecclesiasticas, eleitoraes e 
judiciarias. Dedicado á Sua Majestade o Imperador, o Senhor D. Pedro II: destinado á 
instrucção publica no Imperio, com especialidade á dos alumnos do Imperial Collegio de 
Pedro II. – Rio de Janeiro (Lithographia do Instituto Philomathico) 1868, in fol. gr., encad. – 
1 vol. 
 
3456 CAPELLO, E IVENS. De Benguella as terras de Jácca. Descripção de uma viagem na 
Africa Central e Occidental etc. Expedição organisada [sic] nos annos de 1877-1880. Edição 
Illustrada. – Lisbôa (Editor Avelino Fernandes, Imprensa Nacional) 1881, in 4.º, encad. – 2 
vols. 
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Esse conjunto de obras apresenta uma combinação de escolhas 

semelhante àquela do dia 28 de agosto de 1906, porém resumida. 

Percebemos que ela se apresenta bem distinta do conjunto do dia oito de 

novembro de 1906. Imaginamos que essas combinações eram fruto das 

excolhas de um leitor específico, diferente do aluno do curso jurídico. Mas 

quem seria esse leitor? Um professor do Curso Anexo? Um aluno de algum 

curso secundário em pesquisa? De qualquer forma, a recuperação dessa 

documentação tem nos revelado o quão instigante é a história da leitura e 

quão ricas são as possibilidades de estudo. 
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Considerações finais  
 

 

Miss Nancy Ellicott smoked 
And danced all the modern dances; 
And her aunts were not quite sure how they felt 
about it, 
But they knew that it was modern. 
 
Upon the glazen shelves kept watch 
Matthew and Waldo, guardians of the faith, 
The army of unalterable law. 
 
T. S. Eliot135

 

 

A São Paulo moderna, a São Paulo que dança, a São Paulo que 

improvisa novas formas de sociabilidade e que se quer sincronizada com as 

novas tendências e ritmos da civilização ocidental. São Paulo Cousin Nancy, 

observada, silenciosamente, por sobre as Arcadas. Apreendida pelos textos 

do passado, referenciada por eles. 

 

O que a Biblioteca da Faculdade de Direito pode nos dizer sobre essa 

São Paulo Cousin Nancy de Piratininga? Qual o universo de leituras 

engendrado naquele espaço e como captar as contradições vivenciadas por 

um determinado leitor nos primórdios do século XX? 

 

Ao recuperarmos a documentação da Biblioteca da Faculdade de 

Direito de São Paulo, tentamos discutir as várias possibilidades de análises 

sobre as práticas de leitura naquele espaço. A rotina do trabalho exercido ali 

por seus funcionários, as formas de prescrever o ato da leitura e os embates 

com o leitor foram sobressaindo da documentação à medida que era 

                                                   
135ELIOT, T.S. Poesia. Trad. Ivan Junqueira. São Paulo: Arx, 2004, p. 82 
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analisada. De um ambiente mais íntimo, para uma dimensão maior, 

podemos questionar como a Biblioteca da Faculdade de Direito foi 

expressão de um projeto civilizador das elites imperiais. As 

correspondências oficiais e as leis desvelavam as concepções de leitura que 

orientaram as ações. Este trabalho revela alguns aspectos da prática de 

leitura pelas fontes encontradas na Biblioteca da Faculdade de Direito de 

São Paulo e sugere algumas análises. 

 

A primeira dessas análises é a constituição de um espaço público 

para a leitura como um espaço de estudo, de anotações e aprendizado 

através das obras disponibilizadas. Espaço que exigia do leitor uma série de 

protocolos para o desenvolvimento desse tipo de leitura prescrita. O contato 

com periódicos, revistas e jornais poderia se constituir em algo menos rígido 

porque também era menos rígido o controle dessa leitura. 

 

Num segundo momento, discutimos a formação secular do acervo da 

Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo, quando de sua criação. O 

processo de transformação desse acervo numa coleção laica pode ser 

acompanhado através da análise das fontes resgatadas por este trabalho.  

 

Sugerimos que, concomitantemente a um processo de transformação 

– ou modernização – do acervo da Biblioteca, existiram permanências. 

Essas permanências foram produto de uma preocupação de conservação de 

um variado número de obras. Assim, já nos primeiros anos do século XX, 

percebemos que a Biblioteca da Faculdade tornava-se um centro importante 

de preservação de obras históricas. 
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Por fim, ensaiamos uma tentativa de mapear um público leitor que 

não aquele leitor das obras de Direito. Estatutos, correspondências, 

relatórios, aquisições, encaminharam para um tipo de leitura dentro daquele 

espaço. Porém, a Biblioteca apresentou possibilidades de explorar outros 

aspectos da sua coleção. Alguns desses aspectos, a nosso ver, ligados a 

sua origem secular. 

 

No decorrer deste trabalho, sensibilizamos para a riqueza de estudos 

que a documentação resgatada por nós propicia. Foi um dançar investigativo 

sob os olhos atentos das Arcadas. 
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Fontes 
 
 
• Fontes manuscritas 

Registro das obras pedidas para consulta 
 
Responsável Período Volume 
Joaquim Mendonça Filho 23/03/1900 a 10/10/1901 2 
Joaquim Mendonça Filho 14/10/1901 a 16/11/1903 3 
Joaquim Mendonça Filho 17/11/1903 a 13/03/1905 4 
Joaquim Mendonça Filho 14/03/1905 a 13/06/1906 5 
Joaquim Mendonça Filho 20/06/1906 a 11/12/1907 6 
Joaquim Mendonça Filho 01/02/1908 a 30/08/1909 7 
A. Lima Bueno 01/09/1909 a 20/05/1912 8 
A. Lima Bueno 21/05/1912 a 06/06/1914 9 
Eugênio Manuel de Toledo 08/06/1914 a 18/07/1916 10 
Luiz de Andrade Vasconcellos Junior 22/07/1916 a 31/08/1920 11 
Luiz de Andrade Vasconcellos Junior 02/09/1920 a 21/09/1923 12 
 
 
Relatórios, correspondências, faturas 
 
Responsável 

 
Descrição Período

Joaquim Mendonça 
Filho 

Correspondência do bibliotecário 
com o diretor da Faculdade com 
“mappa dos consultantes da 
bibliotheca e das obras 
consultadas ...” 
 

1900 a 1904

Joaquim Mendonça 
Filho 

Despesas da biblioteca 
 

1903 a 1909

Joaquim Mendonça 
Filho 

Obras que entraram para a 
biblioteca depois do catálogo 
impresso de 1887 
 

1887 a 1907

Joaquim Mendonça 
Filho 

Correspondência do bibliotecário 
com o diretor da Faculdade com 
“mappa dos consultantes da 
bibliotheca e das obras 
consultadas ...” 
 

1907

A. Lima Bueno Correspondência do bibliotecário 
com o diretor da Faculdade 
 

1911 a 1914

Eugênio Manoel de 
Toledo 

Correspondência do bibliotecário 
com o diretor da Faculdade 
 

1914 a 1917

Luiz de Andrade 
Vasconcellos Junior 

Correspondência do bibliotecário 
com o diretor da Faculdade 

1917 a 1920
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Joaquim Mendonça 
Filho 

“Este livro servirá para as obras 
que forem entrando para a 
Bibliotheca”. 

 1906 a 1916

Não identificado “Registro para relatórios e 
relações annuaes das obras 
entradas para a Biblotheca”. 

1888 a 1899  
(preciso 
confirmar esse 
período) 

Alfredo Dias do 
Rosário 
(amanuense) 
 

Entrada de obras para a biblioteca 
 

1887 a 1909

Alfredo Dias do 
Rosário 
(“trabalho particular 
do amanuense”) 
 

Registro das duplicatas que foram 
recolhidas a um depósito 
 

1887 a 1907

 
 
 
• Fontes impressas 
 
Catálogos 
 
Catálogo da Bibliotheca da Faculdade de Direito de São Paulo em 1887. São 
Paulo, Bibliotheca da Faculdade de Direito, 1887. 
 
Catálogo alfabético da Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo. São 
Paulo, Faculdade de Direito de São Paulo, 1920 
 
Coleção de leis 
 
Colleção de Leis do Brazil. 1901 
 
Estatutos e regulamentos das Faculdades de Direito e das aulas 
preparatórias dos Cursos Annexos colligidos por Ordem do Diretor da 
Faculdade de São Paulo. 1883. 
 
Regimento Interno da Faculdade de Direito de São Paulo. 1915. 
 
Periódicos 
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO. São Paulo: 
Faculdade de Direito de São Paulo, 1899/1920. 
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TABELAS 
Tabela 1:  

Freqüência e número de consultas 
 nº de pessoas nº de obras 

consultadas 
nº volumes 
consultados 

Nº de consultas a jornais 
e revistas  

1900  6369  9821 

1901 16177 4573 6377  

1902 15243 3954 5861 10399 

1903 14002 4132 7457 9100 

1904 18873 6800 10602 10125 

1905 19161 7788 11826 9495 

1906 15303 6542 11134 8761 

1907 10036 4479 7401 5557 

1908 12144 5575 8558 6569 

1909 7906 4605 6897 2893 

1910 4964 3026 4620 2018 

1911 4465 2274 3087 2182 

1912 8265 3751 6027 3561 

1913     

1914 8814 3469 6078 4549 

1915 10447 3884 6815 5118 

1916 7899 2492 4252 4604 

1917 5501 1815 3382 2834 

1918 3765 1073 2138 2227 

 



Tabela 2: 

Consulta por Língua* 

 Pt Fr. It. Lt. Heb Esp Ing Al. 

1902 1723 (53,9%) 1337 (41,9%) 89 (2,8%) 35 (1%)  5 (0,15%) 2 (0,06%)  

1903 2309 (55,9%) 1707 (41,3%) 68 (1,65%) 43 (1%) 2 (0,04%) 2 (0,04%) 1 (0,02%)  

1904 4023 (59,1%) 2680 (39,4%) 55 (0,8%) 39 (0,6%) 3 (0,04%)    

1905 4534 (58,2%) 3151 (40,5%) 71 (0,9%) 32 (0,4%)     

1906 3341 (51%) 2955 (45,1%) 111 (1,7%) 135 (2,06%)     

1907 2592 (57,9%) 1797 (40,1%) 15  (0,34%) 74 (1,65%) 1 (0,02%)    

1908 3140 (56,3%) 2172 (38,9%) 177 (3,17%) 86 (1,54%)     

1909 2822 (61,3%) 1614 (35%) 110 (2,38%) 59 (1,28%)     

1910 1839 (60,8%) 1100 (36,3%) 77 (2,54%) 9 (0,3%)  1 (0,03%)   

1911 1443 (63,4%) 628 (27,6%) 184 (8%) 12 (0,53%)  2 (0,09%) 4 (0,18%) 1 (0,04%) 

1912 2726 (72,7%) 713 (19%) 266 (7,1%) 12 (0,31%)  21 (0,6%) 11 (0,29%) 2 (0,05%) 

1913         

1914 2547 (73,4%) 514 (14,8%) 276 (7,9%) 112 (3,23%)  20 (0,6%)   

1915 2667 (68,7%) 810 (20,8%) 289 (7,4%) 95 (2,4%)  20 (0,5%) 2 (0,05%) 1 (0,02%) 

1916 1945 (78%) 436 (17,5%) 67 (2,7%) 37 (1,48%)  6 (0,24%)  1 (0,04%) 

1917 1387 (76,4%) 298 (16,4%) 95 (5,23%) 28 (1,54%)  4 (0,22%) 2 (0,11%) 1 (0,05%) 

1918 783 (73%) 202 (18,8%) 64 (6%) 11 (1,02%)  6 (0,55%) 6 (0,55%) 1 (0,01%) 

Total do 
período 

39758 

(61,3%) 

22114 

(34,1%) 

2014 

(3,1%) 

819 

(1,26%) 

6 

(0,01%) 

87 

(0,13%) 

28 

(0,04%) 

7  

(0,01%) 

* Pt.= português; Fr.= francês; It.= italiano; Lt= latim; Heb= hebraico; Esp= espanhol; Ing.= inglês; Al.=alemão 



 

Tabela 3: 
 

Fornecedores e serviços - Despesas da Biblioteca (em mil réis - Rs) 
ano Fornecedor valor pago 
1903 Casa Garraux 555$500 

 Duprat & Comp 368$000 

 Espindola Siqueira & Comp 935$000 

 Guglielmo 329$400 

 Laemmert & Comp 146$000 

 Livraria Collegial e Acadêmica Pedro S. de Magalhães 255$000 

 Livraria Teixeira 144$000 

Verba para o exercício de 1903: 4:000$000

Gastos: 2:732$900

saldo apresentado ao final 1903: 1:267$100

1904 Espindola Siqueira & Comp 559$300 

 Francisco Chagas Santos (lavagem de toalhas) 10$000 

 Livraria Collegial e Acadêmica Pedro S. de Magalhães 76$000 

 Livraria Espindola 515$700 

 Livraria Laemmert 70$000 

 Livraria Teixeira 36$000 

saldo apresentado do ano anterior (1903): 1:267$000

Gastos: 1:267$000

1904 (grafia ilegível)? Sagrado Coração 204$000 

 Casa Garraux 548$000 

 Espindola 1:850$500 

 Fortes & Co. 599$000 

 Guglielmo R. de Aragona 508$000 

 Laemmert & Comp 31$000 

 Livraria Civilização 56$000 

 Livraria Magalhães 43$500 

 N. Falcone & Co. 120$000 

Gastos: 3:960$000

Verba para o exercício de 1904: 4:000$000

1905 Espindola 849$100 

 assinatura de revistas 105$000 

 livros (Leis do Brasil 2v) 12$000 

 (manut. livros e materiais) 141$000 

Gastos: 1:107$100

1906 Augusto Siqueira 123$500 

 Casa Garraux 813$500 

 



 

 

 Espindola 361$900 

 Livraria Italiana Fratelli Bertolotti 986$000 

 Livraria J.B.M. Pereira 612$000 

 Livraria Magalhães 1:019$100 

Gastos: 3:916$000

Verba para o exercício de 1906: 4:000$000

1907 Augusto Siqueira 755$000 

 Casa Editora do Sr. Francisco Vallardi 168$400 

 Casa Garraux 589$500 

 Espindola 594$600 

 Livraria Francisco Alves 396$000 

 Livraria J.B.M. Pereira 273$000 

 Livraria Magalhães 1:223$500 

gastos: 4:000$000

Verba para o exercício de 1907: 4:000$000

1908 Augusto Siqueira 554.500 

 Casa Garraux 687$500 

 Espindola 725$900 

 João Ignácio das Dores 473$000 

 Livraria Francisco Alves 660$000 

 Livraria Magalhães 799$100 

 Sidney Barnett 100$000 

gastos 4:000$000

Verba para o exercício de 1908: 4:000$000

1909 Casa Garraux 478$500 

 Sr. Leonardo Villardi 77$760 

 João Ignácio das Dores 213$000 

 Espindola 130$000 

 Laemmert 45$000 

 Livraria Magalhães 305$500 

 Livraria Francisco Alves 291$000 

Verba para o exercício de 1909: 4:000$000

gastos: 1:540$760

saldo: 2:459$240

 



 

 

Tabela 4 e 5: 
 Tabela 4: Obras que entraram para o acervo, encadernações e reencadernações 

 revistas jornais outros encadernação reencadernação 

obras vols vols vols obras obras vols obras vols 

1901 9 10 41 22 4 relatórios     

1902 181  13 44 58 annaes do 

sem. Fed.; 50 

annaes da 

Câmara dos dep. 

Da União; 10 

relatórios; 1 

trabalho do Sr. 

Barão do Rio 

Branco 

    

1903 40  32  22 relatórios; 116 

theses de 

Medicina, Direito 

e Pharmacia; 5 

memorias 

históricas; e 193 

publicções 

periódicas 

    

1904 27  10  4 relatórios; 49 

miscellaneas 

    

1905 82  33 29 226 miscellaneas     

1906 32 140 36 36 211 miscellaneas     

1907 62 141 40 26 112 miscellaneas 91 256 11 24 

1908 89 426 34   84 237 30 112 

 
 Tabela 5: Obras que entraram para o acervo, encadernações e reencadernações 

compra doação permuta encadernação reencadernação 

obras volumes obras volumes obras volumes obras volumes obras volumes

1909 23 58 12 12   63 148 59 169 

1910 6 72 89 230   45 142 177 750 

1911 20 134 220 1106   24 48 67 382 

1912 4 188 94 231 5 7 58 227 108 348 



 

 

1913           

1914 8 74 66 267   34 112 44 93 

1915 1 59 545 1352       

1916 62 171 55 266   17 114 50 97 

1917 11 86 208 702   20 92 60 125 

1918 54 130 116 258   76 223 37 46 

1909 – adquiriu 81 vols de revistas: 30 compra 51 doações; e 76 vols. de jornais: 16 compra e 61 doações 



 

Gráficos 
 

Gráfico 1 - Aplicação da verba destinada à biblioteca - despesas 
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Gráfico 2: freqüência e número de consultas – 1900-1918. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

19
00

19
01

19
02

19
03

19
04

19
05

19
06

19
07

19
08

19
09

19
10

19
11

19
12

19
13

19
14

19
15

19
16

19
17

19
18

nº de pessoas nº de obras consultadas
nº volumes consultados nº de consultas a jornais e revistas

 

 

Gráfico 3 - Consulta por Idioma 
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