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RESUMO
A pesquisa descreve a classificação criada por Mário de Andrade com o intuito de
organizar o acervo de sua biblioteca particular, de forma a compreender se esta
classificação pode ser utilizada em outras bibliotecas particulares. Para isso, foi
realizada uma revisão bibliográfica sobre a vida e a obra de Mário de Andrade, sobre
os aspectos relacionados à bibliofilia e sobre a história da classificação
documentária. Como metodologia, foram utilizadas as técnicas de coleta e análise
de dados, com visitas a unidades informacionais e culturais, relativas ao tema de
pesquisa, e entrevista com a supervisora técnica da biblioteca do IEB-USP. Com
isso, obteve-se como resultado a apresentação de diversas aproximações entre a
classificação criada pelo escritor e a Classificação Decimal de Dewey (CDD). Além
disso, compreendeu-se que a classificação de Mário de Andrade foi pensada a partir
de uma organização temática e espacial, de acordo com os interesses particulares
do escritor e com a localização onde os materiais de sua coleção estavam
conservados nos cômodos de sua casa. Assim, concluiu-se com esta pesquisa que
é possível utilizar a classificação de Mário de Andrade em outras bibliotecas
particulares, porém, adaptando-se às necessidades e particularidades de cada dono
de coleção particular.
Palavras-chave: Mário de Andrade. Bibliotecas particulares. Bibliofilia. Classificação
documentária. Classificação Decimal de Dewey.

ABSTRACT
This paper aims at describing the classification created by Mario de Andrade that
intends to organize his private library’s collection, in order to understand if this
classification may be useful to other private libraries. Therefore, a literature review
was written on Mario de Andrade’s life and work, on the aspects related to bibliophilia
and on the history of documentary classification. The methodology consisted in the
use of collect techniques and data analysis. Hence, visits to the informational and
cultural units related to the research theme and an interview with the technical
supervisor of IEB-USP library have happened. Thereby, the result was the
presentation of several approaches between the classification created by the writer
and the Dewey Decimal Classification (DDC). Besides, Mario de Andrade’s
classification was thought from a special and thematic organization according to the
writer’s particular interests and to the location where his collection was preserved in
the rooms of his house. Thus, it is possible to conclude that Mario de Andrade’s
classification may be used in other private libraries, adapting to the necessities and
particularities of each particular collection’s owner.
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1 INTRODUÇÃO
A atividade de organização esteve sempre presente na vida do ser humano
no sentido de este representar, através de símbolos, os elementos da realidade em
que vive. No campo da Biblioteconomia, o foco se dá na organização e na
representação da informação visando a sua recuperação. Para isso, durante o
procedimento de tratamento da informação, são realizados dois processos técnicos:
a representação descritiva e a representação temática. Enquanto a primeira trata
dos aspectos físicos do documento, a segunda trata da representação de seu
conteúdo. Assim, nesta pesquisa, damos enfoque à classificação documentária, que
está inserida na representação temática.
Classificar

está

diretamente

relacionado

à

organização,

ordenação,

separação e reunião de itens de acordo com suas semelhanças. Em relação aos
livros, do ponto de vista da Biblioteconomia, estes são classificados a partir da
análise de seus assuntos. Porém, em se tratando de bibliotecas particulares, o
organizador possui seus próprios critérios para classificar seu acervo. Dessa forma,
propõe-se aqui o estudo da classificação do acervo da biblioteca particular do
escritor Mário de Andrade (1893-1945).
Diante do tema e objeto acima expostos, apresenta-se o seguinte problema: A
classificação criada por Mário de Andrade para organizar a sua biblioteca particular
poderia ser utilizada em outras bibliotecas particulares?
Pela autora já ter realizado o estudo de uma parte da correspondência deste
grande escritor da literatura brasileira do século XX em pesquisa de iniciação
científica durante a graduação em Letras, teve-se conhecimento de que, além de um
vasto arquivo de cartas, bilhetes, telegramas, etc., Mário de Andrade possuía uma
biblioteca particular formada por mais de 17 mil volumes. Desta forma, o escritor
criou seu próprio sistema de classificação com o objetivo de organizar o acervo de
sua biblioteca.
Assim, pretende-se, através desta pesquisa, contribuir para os estudos de
classificação documentária de bibliotecas particulares e os estudos sobre a
biblioteca particular de Mário de Andrade, buscando compreender de que forma a
classificação de acervos particulares pode ser pensada na área de Biblioteconomia.
Diante disso, para o capítulo 4 do presente trabalho, apresentamos,
brevemente, os principais acontecimentos da vida e obra de Mário de Andrade,
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dando enfoque, principalmente, à sua vida literária, sua formação como leitor e a
formação de sua biblioteca particular. Ainda no primeiro capítulo, estudamos mais a
fundo a relevante participação do escritor no Departamento de Cultura de São Paulo
e de que maneira se dá o seu contato com a Biblioteconomia.
No capítulo 5, abordamos, de forma geral, os aspectos sobre a bibliofilia,
apontando exemplos de alguns bibliófilos. No capítulo 6, descrevemos a história da
classificação e apontamos os dois principais tipos de classificação documentária, a
saber: Classificação Decimal de Dewey (CDD) e a Classificação Decimal Universal
(CDU). Pretendemos com este capítulo refletir de que forma a classificação
documentária foi mudando e evoluindo com o passar do tempo e de que maneira ela
é utilizada nos dias atuais para a organização de bibliotecas, especialmente as
bibliotecas particulares.
E, por fim, no capítulo 7, descrevemos efetivamente a classificação criada por
Mário de Andrade para organizar sua coleção pessoal. Assim, pretendemos
compreender a classificação adotada pelo escritor, no âmbito da classificação
documentária da Biblioteconomia, e se esta classificação poderia ser utilizada em
outras bibliotecas particulares.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos da pesquisa dividem-se em objetivo geral e objetivos específicos.
São eles:

2.1 Objetivo geral
Descrever a classificação criada por Mário de Andrade para organizar o
acervo de sua biblioteca particular, no âmbito da classificação documentária da
Biblioteconomia, buscando compreender se esta classificação pode ser aplicada em
outras bibliotecas particulares.

2.2 Objetivos específicos
a) apresentar os principais pontos balizadores da vida pessoal, cultural e
profissional de Mário de Andrade com foco na aquisição, organização e preservação
de sua biblioteca particular;
b) contextualizar a bibliofilia;
c) contextualizar a história da classificação documentária e apontar os
principais tipos de classificação;
d) identificar e descrever o método utilizado pelo escritor para classificar o
acervo de sua biblioteca particular.
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3 METODOLOGIA
Toda e qualquer pesquisa parte de uma investigação de um problema por
meio de processos científicos. Assim, de acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007,
p. 56), há três elementos ao longo da elaboração da pesquisa: dúvida/problema,
método científico e resposta/solução. Com o problema de pesquisa já definido e
explicitado na introdução deste trabalho, foi adotada a abordagem qualitativa, pois
não aplica “[....] dados estatísticos como centro do processo de análise de um
problema” (OLIVEIRA, 2001, p. 116). E, como método, a pesquisa descritiva, pois
"[...] observa, registra, analisa e correlaciona os fatos ou fenômenos (variáveis) sem
manipulá-los." (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 61).
Na pesquisa descritiva, foram realizados estudos descritivos, pois “[...] tratase do estudo, e da descrição das características, propriedades ou relações
existentes na comunidade, grupo ou realidade pesquisada” (CERVO; BERVIAN;
SILVA, 2007, p. 62). Desta forma, este trabalho está dividido em duas etapas; a
primeira está relacionada à pesquisa bibliográfica.
Após a escolha do tema e a definição dos objetivos da pesquisa, foi realizado
um levantamento bibliográfico em bases de dados, catálogos de bibliotecas e
bibliografias. Desta maneira, foram consultados o catálogo da biblioteca da
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), a base de dados
da Universidade de São Paulo (USP), a Base de Dados em Ciência da Informação
(Brapci) e o Google acadêmico, além das bibliografias de teses e dissertações
encontradas. Quando os materiais procurados não foram localizados, os livros foram
adquiridos através do site da Amazon e da Estante Virtual. Na busca por materiais
bibliográficos, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Mário de Andrade;
biblioteca particular; biblioteca de escritores; bibliofilia; colecionismo bibliográfico;
classificação documentária.
Assim, partiu-se de uma revisão bibliográfica sobre a vida pessoal, cultural e
profissional de Mário de Andrade, particularmente no que diz respeito à aquisição,
organização e preservação de sua biblioteca particular. Na sequência, foi realizada
também uma revisão bibliográfica sobre a bibliofilia e sobre a classificação
documentária, para, então, descrever a classificação criada pelo escritor na
organização de sua biblioteca particular, conforme mostra o Quadro 1.
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Quadro 1 - Síntese da pesquisa bibliográfica aplicada a cada capítulo do trabalho
Capítulo

Autores utilizados em ordem alfabética
ALMEIDA, Aline Novais de (2012)
AMARAL, Aracy (2001)
ANDRADE, Mário de (2008; 2015)
CARELLI, Mário (1994)
DUARTE, Paulo (1985)
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO

Capítulo 4 - Uma breve biografia de PAULO (2000)
Mário de Andrade
JARDIM, Eduardo (2015)
LOPEZ, Telê Ancona (2013)
MORAES, Marcos Antonio de (2007)
MORAES, Rubens Borba de (1979; 2009)
PERRONE-MOISÉS, Leyla (2007)
ECO, Umberto (2010)
MINDLIN, José (2008)
MORAES, Rubens Borba de (2005)
Capítulo 5 - Breve panorama sobre MURGUIA, Eduardo Ismael (2007)
a bibliofilia

PEDRÃO, Gabriela Bazan; MURGUIA, Eduardo Ismael (2013)
REIFSCHNEIDER, Oto Dias Becker (2011)
ROSA, Fábio Pereira (2018)
BARBOSA, Alice Príncipe (1969)
CINTRA, Anna Maria Marques. et al. (2002)
CLASSIFICAÇÃO Decimal Universal (2007)
DEWEY, Melvil (2011)
GUARIDO, Maura Duarte Moreira (2008)

Capítulo

6

documentária

-

Classificação LENTINO, Noêmia (1971)
LIMA, José Leonardo Oliveira; ALVARES, Lilian (2012)
PIEDADE, Maria Antonietta Requião (1977)
SCHIESSL, Marcelo; SHINTAKU, Milton (2012)
SOUZA, Sebastião de (2009)
ANDRADE, Mário de (2015)

Capítulo 7 - A classificação de BORGES; TEIXEIRA JUNIOR (2018)
Mário de Andrade

FIGUEIREDO, Tatiana Longo (2013)
LOPEZ, Telê Ancona (1996; 2013)
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2019.
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A segunda etapa do trabalho compreende a técnica da coleta de dados, que,
segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 62), é considerada uma parte relevante da
pesquisa descritiva. Portanto, ao longo do desenvolvimento do nosso estudo, foram
realizadas três visitas diferentes, com o objetivo de coletar dados para a pesquisa,
conforme aponta o Quadro 2.
Quadro 2 - Visitas realizadas ao longo da pesquisa
Data e Horário
29/07/2019, às 14h

Local

Objetivos

Instituto de Estudos

Na Biblioteca: Entrevista com a supervisora

Brasileiros da

técnica; conhecer a coleção de Mário de

Universidade de São

Andrade.

Paulo (IEB-USP)

No Arquivo: Conhecer o fichário analítico de
Mário de Andrade.

11/10/2019, às 18h30

Biblioteca Mário de

Conhecer as fichas catalográficas em formato

Andrade (BMA)

papel e fotografar uma delas para utilizar
como exemplo.

20/10/2019, às 14h

Casa Mário de Andrade

Conhecer os cômodos onde era abrigada a
coleção particular de Mário de Andrade e
fotografá-los para ilustrar.

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2019.

Assim, a primeira visita foi realizada no Instituto de Estudos Brasileiros da
Universidade de São Paulo (IEB-USP), onde está localizada a biblioteca particular
de Mário de Andrade, a fim de tomarmos conhecimento da coleção do escritor e
compreendermos a forma como este organizou seu acervo. A entrevista com o
profissional responsável pela biblioteca particular do autor de Macunaíma foi um dos
instrumentos da coleta de dados. Foi realizado um agendamento prévio através do
e-mail. Durante o agendamento para a biblioteca, também foi solicitado por e-mail a
consulta de quatro obras que pertenceram à coleção do escritor para a mesma data
da visita técnica, como forma de analisar mais de perto a classificação de Mário de
Andrade.
Conforme orientação da Daniela Piantola, supervisora técnica da biblioteca,
as obras da coleção Mário de Andrade, bem como as obras pertencentes a outras
bibliotecas da USP, encontram-se cadastradas no catálogo Dedalus1. Para visualizar
1

Disponível em: http://dedalus.usp.br. Acesso em: 22 jul. 2019.
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apenas as obras dessa coleção, foi escolhida a pesquisa avançada e selecionado o
campo para busca coleção especial, indicando a sigla MA ou o termo Mário de
Andrade. É possível também combinar a busca com outros filtros para selecionar as
obras que mais atendam ao interesse da pesquisa.
Desta forma, ao seguir as instruções acima, o sistema retornou 6.028
registros. Foram visualizados alguns deles e, posteriormente, mais filtros foram
aplicados para direcionar melhor a busca. Primeiramente, foi inserido o título Le
formose, que forneceu como resultado a obra Feuilles de route: I Le formose, de
Blaise Centrars; livro solicitado por Mário de Andrade em carta a Tarsila do Amaral,
conforme mencionado no capítulo 4.2 Mário de Andrade leitor e a formação de sua
biblioteca particular. Para o segundo livro, foi inserido o autor Carlos Drummond de
Andrade, pois foi grande amigo do escritor paulista e o ajudou no início da carreira
do poeta mineiro; a pesquisa retornou vários livros, então foi escolhida a obra Brejo
das almas. Para o terceiro livro, foi filtrado o autor Rubens Borba de Moraes,
também

por

sua

amizade

com

Mário

de

Andrade

e

por

sua

grande

representatividade no universo da Biblioteconomia. Então, foi selecionada a obra O
problema das bibliotecas brasileiras: conferência lida no Salão de Conferências da
Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, no dia 23 de setembro de
1943. Por fim, para o quarto livro, foi filtrado pelo assunto Biblioteconomia, a fim de
verificar se o escritor possuía livros sobre o tema em sua coleção. A pesquisa
retornou alguns resultados, então, optou-se pela obra Programmas do curso de
bibliotheconomia para o anno de 1917, editado pela Biblioteca Nacional.
Com a finalidade de coletar mais dados para a presente pesquisa, foram
desenvolvidas algumas perguntas para realizar uma entrevista com a profissional
responsável pela coleção de Mário de Andrade localizada na biblioteca. Desta
maneira, a entrevista foi composta de oito perguntas relacionadas ao tema da
pesquisa em questão e aplicada previamente por e-mail no dia 03/07, quarta-feira. A
supervisora técnica da biblioteca, Daniela Piantola, retornou o questionário
rapidamente no dia seguinte com todas as perguntas respondidas. A entrevista na
íntegra pode ser consultada no Apêndice A.
Através das respostas desta entrevista, foi informado que o fichário analítico
de Mário de Andrade pertence ao arquivo do IEB e não à biblioteca. Logo, foi
necessário agendar também uma visita ao arquivo da instituição com a finalidade de
consultar o fichário analítico em busca de mais dados para a pesquisa. A visita foi
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agendada igualmente por e-mail para o mesmo dia da visita técnica na biblioteca,
porém para às 11h. No arquivo, o atendimento foi conduzido pelos funcionários
Elisabete Marin Ribas, Adriano de Castro Meyer e Marco Antonio Teixeira Junior,
que nos auxiliaram na consulta ao fichário analítico de Mário de Andrade.
A segunda visita foi realizada na Biblioteca Mário de Andrade (BMA). Na data
marcada, o atendimento foi conduzido pela bibliotecária Ana Virgínia Ferreira
Carmo, responsável pela seção Coleção Geral. A biblioteca ainda conserva uma
sala com arquivos que guardam as fichas catalográficas em formato de papel, que
não estão cadastradas no sistema. Desta maneira, foi coletada uma fotografia da
ficha catalográfica da obra 50 poemas escolhidos pelo autor..., de Carlos Drummond
de Andrade, para ilustrar e comparar com as fichas de leitura de Mário de Andrade.
A terceira visita foi feita na Casa Mário de Andrade, no dia 20/10, às 14h. A
casa onde o escritor viveu transformou-se em museu após sua morte e, então,
passou a fazer parte da Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, juntamente
com a Casa Guilherme de Almeida e a Casa das Rosas – Espaço Haroldo de
Campos2. Assim, foi necessário um agendamento prévio por e-mail e, então, a visita
guiada foi conduzida pelo funcionário Arthur Major. Durante a visita, foram
percorridos todos os cômodos da casa enquanto Arthur fornecia informações sobre
o espaço em si e sobre a vida de Mário de Andrade e a da sua família. Ao longo da
visitação, foi possível fotografar alguns cômodos da casa onde o escritor conservava
a sua coleção particular.
Diante da metodologia exposta acima, iniciamos a seguir os capítulos teóricos
desta pesquisa, sendo o primeiro deles o capítulo 4 Uma breve biografia de Mário de
Andrade, que aborda os aspectos relativos à vida e obra do escritor, bem como
sobre a formação de sua biblioteca particular e o seu conhecimento da área da
Biblioteconomia.

2

Disponível em: http://www.casamariodeandrade.org.br/. Acesso em: 17 out. 2019.
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4 UMA BREVE BIOGRAFIA DE MÁRIO DE ANDRADE
Mário de Andrade foi uma importante figura na história da literatura brasileira,
mais especificamente do Modernismo, devido à sua contribuição como poeta,
romancista, crítico, historiador, teórico da literatura, musicólogo, fotógrafo e
pesquisador do folclore e da cultura popular. Diante disso, propusemos com este
capítulo apresentar um breve histórico da vida pessoal, intelectual e profissional de
Mário de Andrade, como forma de introdução para, na sequência, abordarmos mais
profundamente a formação de sua biblioteca particular e, então, o seu contato com a
Biblioteconomia.

4.1 Mário de Andrade: vida e obra
Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em 9 de outubro de 1893, em São
Paulo. Durante sua infância e adolescência, o escritor estudou no Ginásio Nossa
Senhora do Carmo, dos irmãos maristas, até concluir o bacharelado de Letras e
Ciências. Na sequência, em 1911, ingressa na Escola Técnica de Comércio Álvares
Penteado com o objetivo de se formar em guarda-livros. Porém, deixa a Escola e
ingressa na Faculdade de Filosofia e Letras de São Paulo (JARDIM, 2015, p. 26). É
nesta fase de sua vida que Mário de Andrade inicia sua vida de leitor e estudioso,
descobrindo novas áreas do conhecimento e novos autores:
Entrei pra Faculdade de Filosofia [...] mas era muito forte pra mim, quase
que só frequentava as aulas de literatura. Segui um curso de apologética
[...]; me apaixonei pela Psicologia e sempre, em toda a vida, andei lendo
quantas histórias da Filosofia me caíram nas mãos. Filósofos mesmo, li
poucos. Os sistemas não conseguiam me interessar, principalmente os
modernos que me fatigavam pavorosamente. Só Montaigne que aliás é
mais moralista que exatamente filósofo. Li Platão quase todo, talvez todo, e
bastante Aristóteles. Pra meu uso só quem me interessou foi Epicuro, de
que sabia as doutrinas mas não li. E quando me caíram nas mãos os
chineses, Confúcio me caceteou, Lao-Tsé me deslumbrou. E o
deslumbramento continuou pelo Zenismo e principalmente as doutrinas dos
Mestres do Chá. Epicuro, Lao-Tsé e os Mestres do Chá formam a atitude
3
transcendente da minha vida. Mas creio até sensorialmente em Deus
(MORAES, 2007, p. 160).

Também em 1911, começa a estudar música e piano no Conservatório
Dramático e Musical de São Paulo e, posteriormente, se torna professor de piano
(JARDIM, 2015, p. 27). É no Conservatório que Mário de Andrade conhece Oswald

3

Carta de Mário de Andrade a Oneyda Alvarenga, 11 setembro de 1940.
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de Andrade (1890-1954), por quem nutriu uma amizade até ela ser rompida, em
1929, após vários desentendimentos (JARDIM, 2015, p. 46-48). O ano de 1917 é
marcado pela exposição de Arte Moderna de Anita Malfatti (1889-1964), onde o
escritor conhece a pintora e se impressiona com a sua arte (JARDIM, 2015, p. 37).
Neste mesmo ano, publica seu primeiro livro de poesias, Há uma gota de sangue em
cada poema, sob o pseudônimo de Mário Sobral.
Em fevereiro de 1922, acontece, em São Paulo, a famosa Semana de Arte
Moderna que “[...] consuma a ruptura da dependência cultural em relação à Europa”
(CARELLI, 1994, p. 175). Para as manifestações culturais da Semana, ocorrida no
Teatro Municipal, participaram escritores, músicos, pintores e escultores. Mário de
Andrade, um dos organizadores desse evento, fez uma conferência sobre artes
plásticas.
Após a Semana de Arte Moderna, em junho, o escritor conhece Tarsila do
Amaral (1886-1973), por intermédio de Anita Malfatti; os três formam, então, com
Oswald de Andrade e Menotti del Picchia (1892-1988) o famoso “Grupo dos Cinco”
(JARDIM, 2015, p. 46). Também neste ano, Mário de Andrade publica sua primeira
obra

modernista,

Pauliceia

desvairada,

que

contém

o

famoso

“Prefácio

interessantíssimo”. Ainda em 1922, o escritor participa do grupo da revista
modernista de São Paulo Klaxon da qual é o principal colaborador.
Além de Klaxon, Mário de Andrade colabora em várias revistas modernistas
como Estética (1924), A Revista (1925), Terra Roxa e Outras Terras (1926), entre
outras. E de 1922 a 1924, o escritor paulista participa dos ciclos de conferências da
Villa Kyrial, residência de José de Freitas Valle (1870-1958), que adotava o
pseudônimo de Jacques D’Avray, onde intelectuais sempre se reuniam para discutir
temas relacionados à França (PERRONE-MOISÉS, 2007, p. 67). Na Villa Kyrial, o
escritor realiza conferências sobre a poesia modernista, sobre o cubismo e sobre
Dante e Beethoven.
É importante destacar também que, contrariamente aos seus amigos
modernistas como Oswald de Andrade, Sérgio Milliet (1898-1966), Tarsila do
Amaral, Anita Malfatti, entre outros, Mário de Andrade nunca morou no exterior.
Porém, o escritor mantinha-se sempre atualizado no campo da produção cultural,
literária e artística através dos amigos que viviam fora do Brasil.
Em 1924, o escritor paulista realiza a “Viagem da descoberta do Brasil” com
Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e amigos modernistas de São Paulo,
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acompanhando o escritor suíço-francês Blaise Cendrars (1887-1961). Os artistas
passam o Carnaval no Rio de Janeiro e a Semana Santa em Minas Gerais, visitando
cidades históricas. É nessa viagem que Mário de Andrade conhece Carlos
Drummond de Andrade (1902-1987), com quem se corresponde através de cartas
até o final de sua vida (JARDIM, 2015, p. 70).
Em 1927, Mário de Andrade publica um dos seus grandes romances: Amar,
verbo intransitivo. E no ano seguinte ocorre a publicação de sua obra-prima,
Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, um dos romances modernistas brasileiros
mais importantes da literatura.
O ano de 1935 foi um dos mais marcantes na vida do escritor. Mário de
Andrade assumiu o cargo de Chefe da Divisão de Expansão Cultural e Diretor do
Departamento de Cultura de São Paulo4, embrião da futura Secretaria Municipal, por
insistência do jornalista e amigo Paulo Duarte (1899-1984). O escritor começa a
sofrer inúmeras adversidades de natureza política durante sua atuação à frente no
Departamento de Cultura e, em 1938, é expulso pela nova conjuntura política aberta
pelo Estado Novo (JARDIM, 2015, p. 139-146).
A saída do escritor do Departamento “[...] foi uma sentença de morte. Mário
se suicidou aos poucos, matou-se de dor, revolta e angústia.” (DUARTE, 1985, p. 3).
Acreditando talvez que seria melhor se afastar de São Paulo, decide mudar-se para
o Rio de Janeiro, onde vive de 1938 a 1941. Mas a temporada carioca não lhe faz
bem por não ter encontrado a acolhida esperada, mesmo entre os amigos.
O autor de Pauliceia desvairada parecia ter perdido a leveza e a alegria, com
uma existência que parecia dividida em duas: ele dizia ter sido um homem feliz
durante 44 anos, e começou a se sentir infeliz a partir de 1938, logo após o seu
desligamento do Departamento de Cultura de São Paulo (DUARTE, 1985, p. 3). Em
1940, quando ainda se encontrava morando no Rio de Janeiro, sua crise emocional
intensifica-se e as doenças progridem ainda mais. No ano seguinte, Mário de
Andrade retorna definitivamente a São Paulo (JARDIM, 2015, p. 151-154).
Em 1942, realiza a conferência O movimento modernista, comemorando os
20 anos da Semana de Arte Moderna, a convite da Casa do Estudante, no Rio de
Janeiro. O ano de 1943 foi um ano em que o escritor foi acometido por muitas
doenças e depressão. Inicia também neste ano a publicação das Obras Completas,
4

O Departamento de Cultura de São Paulo de 1935 é a atual Secretaria Municipal de Cultura de São
Paulo.
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Aspectos da literatura brasileira, Os filhos da Candinha, O baile das quatro artes e
Obra imatura.
Em 1944, Mário de Andrade escreve poemas para Lira paulistana, inicia a
redação do poema “Meditação sobre o Tietê”, terminando pouco antes de sua morte
e viaja a Belo Horizonte para realizar conferências. E no domingo, 25 de fevereiro de
1945, com 51 anos de idade, o autor de Macunaíma, que não passava bem pela
manhã, falece de infarto do miocárdio pela noite em sua casa na Rua Lopes Chaves,
546, em São Paulo, surpreendendo a todos por se ausentar tão cedo da vida
brasileira (JARDIM, 2015, p. 207-208).
Após o conhecimento dos fatos principais da vida do escritor, na sequência,
abordamos mais profundamente o aspecto de sua formação como leitor e a
formação de sua biblioteca particular, que é o objeto de estudo desta pesquisa.

4.2 Mário de Andrade leitor e a formação de sua biblioteca particular
Antes mesmo de abordarmos a biblioteca particular de Mário de Andrade, é
importante conceituarmos acerca de seu amor aos livros e à leitura, que iniciou
através da família. Há três familiares importantes que despertaram o interesse de
Mário de Andrade pelos livros, pela leitura, pela literatura e pelo conhecimento: seu
avô materno, seu primo e seu pai.
Seu avô materno, Joaquim de Almeida Leite Morais, é autor do livro
Apontamentos de viagem de São Paulo à capital de Goiás, desta à do Pará, pelos
rios Araguaia e Tocantins e do Pará à Corte: considerações administrativas e
políticas e possuía uma rica biblioteca, assim como seu primo, Pio Lourenço Correa.
Mário de Andrade se correspondia com seu primo e trocava experiências de leituras
através das cartas (LOPEZ, 2013, p. 57-58). E, enfim, seu pai, Carlos Augusto de
Andrade, foi um dos grandes incentivadores da leitura (ALMEIDA, 2012, p. 145).
A biblioteca particular de Mário de Andrade começou a ser formada em 1910
quando ainda morava em uma casa no largo do Paissandu com sua família. Em
1921, o escritor muda-se para a casa da rua Lopes Chaves, na Barra Funda, em
São Paulo, onde mora com sua mãe e sua tia até o final de sua vida, em 1945, com
exceção do período de 1938 a 1941 em que vive no Rio de Janeiro. Segundo Lopez
(2013, p. 56), a casa da rua Lopes Chaves foi apelidada de "Morada do Coração
Perdido" pelo escritor.
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Ao longo de sua vida, a coleção de Mário de Andrade foi composta por 17.624
volumes, que incluíam livros, periódicos, opúsculos, plaquetes e partituras (LOPEZ,
2013, p. 57). Os materiais, que preenchiam quase todos os cômodos, pertenciam a
diversos campos do conhecimento, como literatura de diversos países, música, artes
plásticas, folclore, cinema, fotografia, história e filosofia. É assim que a sua biblioteca
particular se torna a “[...] alma da casa” (LOPEZ, 2013, p. 56).
O escritor iniciou sua coleção adquirindo livros de livrarias e editoras e era
assinante de periódicos nacionais e internacionais (ALMEIDA, 2012, p. 140-141).
Além disso, encomendava edições que não encontrava em São Paulo, com amigos
que viviam fora do Brasil, como é o caso da amiga e pintora Tarsila do Amaral, que,
à época, morava em Paris:
Ontem eu recebi a Nouvelle Revue Française e vi pelos anúncios que o
[Blaise] Cendrars vai publicar uma série de livrinhos Notes de Route,
impressões da nossa terra, ilustrado por você. Fiquei azoniado com a
notícia porque ter esses livrinhos na minha coleção é pra mim um dos
maiores desejos deste mundo. Você que foi sempre tão boa pra este seu
amigo fiel era capaz de subscrever a coleção toda pra mim? Está sendo
editada no Sans Pareil, você deve saber disso. O primeiro livro se chama Le
Formose. Se for possível, Tarsila, eu queria a coleção em papel
Madagascar, se não mesmo em Holanda serve. Mas veja se me arranja em
Madagascar, era uma esmola grande que você fazia pra um amigo que,
paciência, tem um fraco pelos livros de luxo. Me arranja, sim? [...] Vá
5
direitinho ao Sans Pareil e me arranje a história de qualquer jeito
(AMARAL, 2001, p. 91-92).

O escritor também solicitou primeiras edições de livros ao poeta e grande
amigo Carlos Drummond de Andrade, que, à época, morava em Minas Gerais:
[...] O que é possível aparecer por aí por acaso são as primeiras edições de
6
Dirceu e do Uraguai . Se aparecerem pergunte o preço e peça uma
esperinha pro homem que as tiver e me mande contar expresso que é
quase certo que comprarei. Tenho desejo danado de possuir esses livros na
7
edição original (ANDRADE, 2015, p. 81).

Assim, Mário de Andrade não se importava com o valor a ser investido em
livros especiais que desejava ter em sua coleção. De acordo com Rubens Borba de
Moraes (1979, p. 15), o escritor era um “[...] mão aberta. Ganhava bem, mas gastava
tudo em livros, em quadros, em objetos de arte e folclore”.
Segundo Almeida (2012, p. 143), "a biblioteca é para ele um espaço afetivo,
de permanente frequentação que se torna possível a prática de sua escritura".
Diante de tal importância, sua coleção demandava cuidados especiais. Sendo
5

Carta de Mário de Andrade a Tarsila do Amaral, 7 de janeiro de 1925.
Tratava-se dos livros Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, e O Uraguai, de José Basílio
da Gama (ANDRADE, 2015, p. 84).
7
Carta de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade, 16 de outubro de 1925
6
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assim, sua irmã mais nova, Maria de Lourdes, o ajudava a cuidar de seu acervo.
Após o casamento de sua irmã, José Bento Faria Ferraz, seu aluno do
Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e depois seu secretário particular,
é quem passa a auxiliar o escritor nesta tarefa.
Mário de Andrade não apenas lia os livros, revistas e demais materiais que
faziam parte de sua coleção, mas realizava anotações e notas nas margens dos
volumes, criando um diálogo entre ele e a obra. Estas notas contribuíam para o
desenvolvimento de outros textos (LOPEZ, 2013, p. 66). Rubens Borba de Moraes
(1979, p. 18) descreve o arquivo do escritor como “[...] cheio de fichinhas”, pois
anotava os livros e fichava o que lia. Para Almeida (2012, p. 146), “[...] o seu
trabalho fundamental é ler, não para acumular e ostentar erudição, mas para
implodir aquilo que lê”.
Assim, diante da extensão de seu acervo e do cuidado e do apreço que Mário
de Andrade tinha com sua coleção, o escritor cria seu próprio sistema de
classificação para organizar seus volumes. A sua forma de organização será
abordada e discutida em capítulo posterior da presente pesquisa. Hoje, a biblioteca
particular do escritor está abrigada no Instituto de Estudos Brasileiros da
Universidade de São Paulo (IEB-USP) e é apenas uma das partes de seu acervo,
que é composto também por seu arquivo e sua coleção de artes visuais (ALMEIDA,
2012, p. 143).
Antes de descrevermos a organização criada pelo escritor para ordenar sua
biblioteca particular, é importante compreendermos melhor o período em que Mário
de Andrade trabalhou no Departamento de Cultura e como teve contato com a
Biblioteconomia, que será apresentado a seguir.

4.3 Mário de Andrade, o Departamento de Cultura e a Biblioteconomia
O período de 1935 a 1938, em que Mário de Andrade esteve à frente do
Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, como diretor, foi marcante na
sua vida pessoal e profissional. A ideia da criação do Departamento de Cultura
partiu de um grupo de amigos que frequentava o apartamento de Paulo Duarte;
neste grupo estavam, dentre outras personalidades, Mário de Andrade e o
bibliotecário Rubens Borba de Moraes (DUARTE, 1985, p. 49). Moraes (2009, p.
207) explica o surgimento desta ideia:
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Acontece o seguinte: a Semana... Isto tudo vem da Semana de Arte
Moderna, daquele grupinho de Semana de Arte Moderna. Quando nós
terminamos a Semana de Arte Moderna, lá por 1924, 1925, nessa altura a
Semana já estava feita, já tinha se realizado. Mário de Andrade já era
célebre, Oswaldo também, as nossas ideias já tinham (pode-se dizer)
triunfado; ninguém mais discutia modernismo, aceitava-se ou não, mas ele
existia. Nós resolvemos, quase que o mesmo grupo – alguns vieram, se
agregaram ao nosso grupo, como Paulo Duarte –, nós resolvemos que era
preciso agir culturalmente em São Paulo, quer dizer, era necessário haver
um organismo do governo que cuidasse da cultura. Não de instrução, mas
da cultura; fazíamos muito essa diferenciação e resolvemos então criar no
papel um Departamento de Cultura municipal.

Assim, quando começou a trabalhar na Prefeitura de São Paulo, a convite do
prefeito Fábio Prado, Paulo Duarte apresentou o projeto – desenvolvido em conjunto
com Mário de Andrade e outros integrantes – do Departamento de Cultura ao
prefeito, e este aceitou (DUARTE, 1985, p. 51). Com a proposta sendo colocada em
prática, Duarte convida – ou como ele mesmo diz, “intima” – o escritor a ser diretor,
que responde: “– Deus me livre m’ermão! (sic) Sou o homem mais feliz do mundo. E
o meu sossego? Não quero abandonar ele, não.” (DUARTE, 1985, p. 52). Porém,
Mário de Andrade abandona sua paz e aceita o convite de Duarte.
O Departamento de Cultura possuía como objetivos o estímulo, a promoção e
o incentivo à cultura. Pensando desta maneira, o Departamento foi organizado em
algumas

divisões:

Expansão

Cultural,

Bibliotecas,

Educação

e

Recreio,

Documentação Histórica e Social e Turismo e Divertimentos Públicos. Coube a
Mário de Andrade o cargo de Chefe do setor de Expansão Cultural, além da direção
do Departamento de Cultura, e a Rubens Borba de Moraes o setor de biblioteca
(JARDIM, 2015, p. 141).
Duarte (1985, p. 53-54) descreve como foi o trabalho no Departamento de
Cultura:
Foi um trabalho louco. Uma febre de pesquisas, paleógrafos espiolhando
gatafunhos do século XVI; engenheiros construindo uns parques novos; o
coral paulistano duro de nascer; a biblioteca municipal fazendo coisa que
não fazia há anos: comprando livros. Todos exaustos e contentes. [...] E o
trabalho continuava dia e noite. Levantamentos demográficos feitos
cientificamente; restauração de documentos quase perdidos; museu da
palavra; pesquisas folclóricas; congresso da língua nacional cantada; e coro
madrigalista já organizado; setor de iconografia; um verdadeiro tesouro de
publicações, um grande prédio para a biblioteca; participação na Exposição
de Paris em 1937; preparativos para o grande Instituto Brasileiro de Cultura,
que seria a etapa final e natural do Departamento de Cultura; o diabo,
enfim.

Entretanto, em 1937, com o Estado Novo, Fábio Prado é substituído por
Prestes Maia na Prefeitura de São Paulo e, na sequência, Mário de Andrade é
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acusado de má gestão das verbas, sendo expulso da direção do Departamento no
ano seguinte (JARDIM, 2015, p. 144). Após este ocorrido, o escritor decide viver no
Rio de Janeiro, permanecendo na cidade até 1941, quando retorna a São Paulo.
Mário de Andrade havia aceitado o convite para ser diretor do Departamento
de Cultura com a convicção de seu trabalho estar sendo reconhecido e também com
o desejo de trazer um novo sentido à sua vida (JARDIM, 2015, p. 140). Após sua
saída do Departamento, “[...] ficou como cachorro sem dono, como quem perdera a
própria razão de ser. [...] Sentia-se que Mário morria. Morria assassinado pelo
Departamento de Cultura [...]” (DUARTE, 1985, p. 56-57).
Apesar destas adversidades, o período em que esteve à frente do
Departamento de Cultura trouxe diversas contribuições para a cultura brasileira. Em
relação ao setor de bibliotecas, apesar de Rubens Borba de Moraes ser o
responsável pela área, o autor de Pauliceia desvairada participou de perto da
compra da biblioteca de Alberto Lamego (DUARTE, 1985, p. 53) e foi o idealizador
da primeira biblioteca circulante do país (JARDIM, 2015, p. 148). Sendo assim, é
possível ressaltar o comprometimento de Mário de Andrade em relação à divulgação
da cultura e também no que diz respeito às bibliotecas.
Além disso, durante a gestão de Mário de Andrade, em 1937, foi criado o
Conselho Bibliotecário Estadual e Catálogo Coletivo das Bibliotecas do Estado, a
partir do projeto de lei desenvolvido por Paulo Duarte. Um ano antes, Rubens Borba
de Moraes constatou que não havia profissionais preparados para atuar na área de
Biblioteconomia na Biblioteca Pública Municipal, onde era diretor. Como havia o
curso de Biblioteconomia apenas na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, Moraes
cria o curso em São Paulo, que funciona, de 1936 a 1939, com o apoio do
Departamento de Cultura. Com a mudança do governo, em 1940, o curso passa a
funcionar na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo – hoje denominada
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) –, onde
permanece até o momento (FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA
DE SÃO PAULO, 2000, p. 18).
É certo que Mário de Andrade tinha grande apreço pelos livros e pelas
bibliotecas, antes mesmo de dirigir o Departamento de Cultura e acompanhar os
projetos direcionados às bibliotecas e apoiados por Rubens Borba de Moraes.
Assim, ao longo de sua vida, Mário de Andrade tomou conhecimento da área de
Biblioteconomia a ponto de “Biblioteconomia” dar título a uma crônica que o escritor
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escreveu e publicou em sua coluna no Diário Nacional em 1930 e, posteriormente,
foi publicado no livro Os filhos da Candinha, de 1943.
Mário de Andrade inicia a crônica com uma reflexão sobre a leitura e sobre os
livros em si, afirmando que “O livro não é apenas uma dádiva à compreensão, é,
deve ser principalmente um fenômeno de cultura”. O escritor denomina de egoísta o
leitor que lê um livro de forma indiferente, pois “Lê porque sabe ler, e apenas”,
dando o exemplo dos estudantes (ANDRADE, 2008, p. 119).
Em seguida, Mário de Andrade compara os livros modernos e os livros
antigos, dizendo que as civilizações contemporâneas não apresentam o livro apenas
como um “[...] repositório de verdades [...]”, mas se preocupam com a impressão, o
tipo de papel etc., por isso, “[...] os bons livros modernos não querem nos obrigar
apenas a saber a vida, mas a gostar dela porém”. Enquanto isso, o livro antigo “[...]
não nos deixa nunca apenas na psicologia individualista de quem aprende, mas no
êxtase amplíssimo, difuso, contagioso da contemplação” (ANDRADE, 2008, p. 120).
Então, o autor de Macunaíma declara que a Biblioteconomia está por trás
dessas reflexões, explicando que
De-fato (sic) a biblioteconomia é, dentre as artes aplicadas, uma das mais
afirmativas. Diante desse mundo misteriosíssimo que é o livro, a
biblioteconomia parece desamar a contemplação, pois categoriza e ficha.
[...] Isso é a grandeza admirável da biblioteconomia! Ela torna perfeitamente
acháveis os livros como os seres, e alimpa a escolha dos estudiosos de
toda suja confusão. Este o seu mérito grave e primeiro. Fichando o livro, isto
é, escolhendo em seu mistério confuso uma verdade, pouco importa qual,
que o define, a biblioteconomia torna a verdade utilizável, quero dizer: não o
objeto definitivo do conhecimento, pois que houve arbitrariedade, mas um
valor humano, fecundo e caridoso de contemplação. E pelo próprio hábito
de fichar, de examinar o livro em todos os seus aspectos e desdobrá-lo em
8
todas as suas ofertas, a biblioteconomia rallenta os seres e acode aos
perigos do tempo, tornando para nós completo o livro, derrubando os
quepes e escovando as becas (ANDRADE, 2008, p. 121-122).

Mário de Andrade descreve, através desta crônica, uma das principais
atividades técnicas da Biblioteconomia, que é a classificação. O escritor ressalta que
é, a partir dessa categorização e dos fichamentos, que os livros são encontrados, e
é durante esta prática que o livro se torna completo. Assim, antes de
compreendermos melhor sobre a classificação documentária, no capítulo seguinte
serão abordados os aspectos das bibliotecas particulares e da bibliofilia, como forma
de compreendermos a paixão de Mário de Andrade pelos livros, levando-o a
colecioná-los.
8

“Diminui gradativamente a velocidade”, em italiano (ANDRADE, 2008, p. 122).
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5 BREVE PANORAMA SOBRE A BIBLIOFILIA
De acordo com o dicionário Michaelis on-line9, a palavra bibliofilia possui duas
definições: "amor aos livros, em especial aos belos e raros e de relevância histórica
ou cultural" e "qualidade, arte ou ciência de bibliófilo". E, por sua vez, bibliófilo é
descrito como "que ou aquele que tem amor aos livros, especialmente aos belos e
raros" e "que ou aquele que coleciona livros". De acordo com Reifschneider (2011,
p. 71, grifo do autor), "o pospositivo -filia, quando utilizado com objetos, está
invariavelmente ligado ao colecionismo".
Reifschneider (2011, p. 83-4) aponta que para que se tenham bibliófilos, é
necessário um mercado editorial avançado e uma crescente impressão de livros.
Como a imprensa, no Brasil, surgiu a partir de 1808, no século XIX, o autor afirma
que, entre os bibliófilos mais antigos, estão D. Pedro II (1825-1891), Francisco
Ramos Paz (1838-1919), Salvador de Menezes Drummond Furtado de Mendonça
(1841-1913) e José Carlos Rodrigues (1844-1923).
A história do colecionismo e das coleções é objeto de estudo de várias
disciplinas, como a Sociologia, a História, a História da Arte, a Museologia, entre
outras. Já na área da Biblioteconomia, segundo Murguia (2007), esta deu maior
atenção, primeiramente, às bibliografias do que às coleções; depois, voltou-se para
a organização das coleções de livros e na sua utilização; e, então, passou a estudar
o desenvolvimento de coleções.
De acordo com o autor, o objeto livro pode ser de dois tipos: textual e
expósito, “[...] qualidade esta que o equipara a qualquer objeto museológico e que o
aproxima da cultura material. Por isso, o livro pode, como qualquer outro objeto, ser
passível de ser colecionado” (MURGUIA, 2007). Além disso, são conferidos aos
livros certos valores, como, por exemplo, o valor de utilidade e até mesmo o valor
afetivo. O autor complementa, ainda, que é a partir de valores como “[...] símbolo
social, como fetiche ou como lugar de memória [...]” (MURGUIA, 2007) que levam ao
colecionador a desejar possuir o objeto. Segundo Pedrão e Murguia (2013, p. 397),
A coleção é composta por objetos que têm um valor representativo, estético,
fora de seu propósito original e que representam uma ideia ou sentimento.
Cada peça dentro da coleção pode ter perdido seu valor monetário ou
utilitário, mas foi acrescida de um valor sentimental e pessoal que apenas o
dono da coleção pode lhe dar: valores que representam memórias,
momentos específicos da vida, lembranças de determinadas fases ou
viagens, por exemplo.

9

Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/. Acesso em: 18 ago. 2019.
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Diante disso, os autores afirmam que a coleção de um colecionador
representa a sua história. Há, ainda, uma relação afetiva e emocional com o objeto
colecionado. O objeto livro pode ser um destes objetos colecionáveis que ocasiona
este tipo de relação com o colecionador, pelos livros serem "[...] objetos de desejos e
de mistérios entre as pessoas, pois nunca são apenas objetos" (PEDRÃO;
MURGUIA, 2013, p. 402). O colecionador que coleciona livros é chamado de
bibliófilo. Eco (2010, p. 35) define a bibliofilia como o “amor aos livros”, mais
especificamente o amor ao objeto livro e não propriamente amor ao seu conteúdo; o
autor ressalta que existem bibliófilos que leem os livros que possuem, mas eles são
mais atraídos pelo objeto. Reifschneider (2011, p. 77) explica que há um fetiche ao
redor do livro por parte do bibliófilo, pois este sente prazer ao cuidar do objeto, em
manuseá-lo e tê-lo em sua posse. Até mesmo as características físicas do livro
passam a ter grande importância, como a textura do papel, o tipo de impressão, a
costura etc.
Reifschneider afirma que há diversas justificativas que transformam um leitor
em

um

bibliófilo,

colecionadores,

entretanto,

de forma

“[...]

voluntária,

dificilmente

nos

tornamos

calculada: um dia

bibliófilos,

nos descobrimos

colecionadores” (REIFSCHNEIDER, 2011, p. 77). O autor dá o exemplo de José
Mindlin (1914-2010), um dos bibliófilos brasileiros mais conhecidos, que, em sua
obra Uma vida entre livros, se denomina “muito mais do que um colecionador,
considero-me um leitor incansável e, o que é mais grave, um leitor indisciplinado”
(MINDLIN, 2008, p. 16). Em sua obra, Mindlin explica como é formada uma coleção
de livros:
O livro exerce uma atração multiforme, que vai muito além da leitura,
embora esta seja um ponto de partida fundamental. Em primeiro lugar,
existe sempre a ilusão de que se vai conseguir ler mais do que na realidade
se consegue. Depois vem o desejo de ter à mão o maior número possível
de obras de um autor de quem se gosta - já é o começo de uma coleção.
Conseguindo o conjunto, que sempre se quer o mais completo possível,
surge o interesse pelas primeiras edições, geralmente raras, e atração pelo
livro como objeto, e também como objeto de arte, em que entra a qualidade
do projeto gráfico, a ilustração, a diagramação, o papel, a tipografia, a
encadernação: e aí já surge a busca da raridade. Quando se chega a esse
estágio, aquele que pensava em ser na vida apenas um leitor metódico,
está irremediavelmente perdido. Sua relação com o livro passa a ter uma
dimensão quase patológica, pois a compulsão de possuí-lo é mais ou
menos irresistível (MINDLIN, 1997, p. 15-16).

Rubens Borba de Moraes é, junto com José Mindlin e Mário de Andrade,
outro exemplo de bibliófilo. Em sua obra O bibliófilo aprendiz, elucida que “colecionar
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é uma arte. Como toda arte, é preciso que esteja combinada com o conhecimento,
com o métier, para se tornar uma verdadeira criação” (MORAES, 2005, p. 20). Para
este objetivo, o autor explica que se deve escolher o assunto que se quer colecionar
ou escolher um autor específico para formar uma coleção. Logo, para ser um
colecionador, é preciso planejar, estudar e conhecer a sua futura coleção. O autor
ressalta que “colecionar não é juntar livros. O que é difícil, o que torna a bibliofilia um
divertimento, um hobby apaixonante, é justamente a procura do que lhe falta. É o
prazer em encontrar o exemplar desejado”. Assim, o autor destaca que há uma
diferença entre um comprador de livros e o bibliófilo, pois “o verdadeiro bibliófilo
sabe o que compra e por que compra” (MORAES, 2005, p. 7) em razão do
conhecimento e do estudo de sua coleção.
Segundo Rosa (2018, p. 46-47), o bibliófilo analisa o valor de um livro a partir
de três aspectos: o conteúdo, as características físicas e a raridade. O primeiro diz
respeito à proteção da cultura impressa; o segundo está relacionado ao objeto livro;
e o terceiro se caracteriza por uma obra difícil de encontrar e que ainda esteja em
bom estado de conservação. Já Murguia (2007) explica que as pessoas podem ter
diversas relações com cada objeto; no caso do colecionismo bibliográfico, seria a
acumulação, isto é, “[...] o ato de colecionar objetos com a finalidade de sua simples
posse ou exibição”. Sendo assim, para o colecionador, não é apenas o conteúdo e a
informação contida no livro que o leva a colecioná-lo, mas sim a atração que ele
conserva pelo objeto livro e os valores atribuídos a ele. Complementando,
Reifschneider (2011, p. 76) afirma que um colecionador possui três qualidades:
[...] a atração (compulsão) pela coisa, a busca por conhecimento (pesquisa)
e o interesse especulativo (investimento). [...] Quem se preocupa apenas
com o aspecto monetário, é comerciante ou investidor. Quem se preocupa
apenas com a pesquisa, com o conhecimento, é estudioso. Quem é tomado
apenas pela compulsão, pelo impulso, pela busca desenfreada, é maníaco.

Diante da semelhança entre colecionadores e bibliófilos, Eco (2010, p. 5)
traça a diferença entre eles:
Os colecionadores querem ter tudo o que se pode recolher sobre um certo
tema, e o que lhes interessa não é a natureza das peças isoladas, mas a
completude da coleção. Tendem a acelerar os tempos. O bibliófilo, ainda
que trabalhe sobre um tema, espera que a coleção não se complete nunca,
que sempre exista ainda alguma coisa a procurar. E às vezes pode se
apaixonar por um belo livro que não tem nada a ver com seu tema.

Em relação à procura do livro para o colecionador, Moraes (2005, p. 67)
ressalta que “a procura é que torna um livro valioso. O que o torna procurado é ser
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desejado por muita gente, e o que o faz desejado é um conjunto de fatores, de
particularidades inerentes a cada obra”. O autor afirma que não é apenas o
conteúdo do livro que o faz ser valioso, exemplificando a grande procura de um livro
em razão de um ilustrador conhecido, a encadernação do livro ou mesmo um erro de
impressão (MORAES, 2005, p. 67-68). Assim, há um grande investimento de
diversos tipos por parte do colecionador, conforme explicam os autores Pedrão e
Murguia (2013, p. 403):
O colecionador de livros é dono de um acervo que evidencia um
investimento de tempo, dinheiro, conhecimento, energia e que reforça suas
características pessoais. Assim, é possível notar que os bibliófilos possuem
certas singularidades que os tornam uma categoria específica de
compradores/consumidores. Por exemplo, em alguns casos, um
colecionador pode possuir mais de um exemplar de cada obra: um que
contém um porque é raro e outro para ser usado na leitura, para anotações
ou observações.

Mário de Andrade é um exemplo de bibliófilo que adquiria dois exemplares de
uma mesma obra. Em razão disso, Moraes (2005, p. 86) define o amigo como um
“[...] bibliófilo requintado”, pois
Quando recebia um livro com dedicatória de um autor conhecido, guardavao tal qual o recebera, sem abrir as folhas. Comprava outro exemplar e,
nesse sim, fazia as anotações que desejava, riscava trechos, sublinhava
palavras, enchia as margens de comentários. Não imaginava que suas
anotações poderiam ter um imenso valor para o estudo de sua
personalidade de crítico. Não lhe passava pela cabeça que entre os seus
dois exemplares o mais valioso no futuro seria o anotado e rabiscado
(MORAES, 2005, p. 86).

Em relação à organização da coleção, cada bibliófilo possui o seu próprio
sistema. Assim, antes de conhecermos a forma como Mário de Andrade ordenava
sua biblioteca particular, é apresentado no próximo capítulo como era a classificação
de bibliotecas ao longo do tempo até os dias atuais, para contextualizar as
classificações universais antes de apresentar a tão particular classificação de Mário
de Andrade.
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6 CLASSIFICAÇÃO DOCUMENTÁRIA
Como forma de compreender acerca da classificação documentária no âmbito
da Biblioteconomia e entender de que maneira ela é utilizada atualmente para a
organização de bibliotecas, neste capítulo, apresentamos a história da classificação,
os objetivos e a importância da classificação e as formas de se classificar livros.
Além disso, discorrer mais profundamente sobre os principais tipos de classificações
documentárias que são utilizados atualmente – a Classificação Decimal de Dewey
(CDD) e a Classificação Decimal Universal (CDU) –, bem como pontuar suas
diferenças e semelhanças entre si.

6.1 Breve histórico sobre a história da classificação
A história da classificação teve início com a classificação dos conhecimentos
humanos, mais especificamente por Platão (~427-347 a.C.), a partir da filosofia
(BARBOSA, 1969, p. 41). Assim, os sistemas de classificação foram divididos em
classificações filosóficas e classificações bibliográficas. Em relação às classificações
filosóficas, elas podem ser consideradas como "[...] puramente teóricas, constituindo
agrupamentos dos conhecimentos humanos segundo o ponto de vista de seus
idealizadores" (BARBOSA, 1969, p. 43).
Platão, que foi apontado como o “[...] primeiro estudioso nos estudos da
classificação das ciências, mesmo que não tenha coberto todas as possibilidades”
(SCHIESSL; SHINTAKU, 2012, p. 74), reuniu os conhecimentos em três grupos:
física, ética e lógica. Já Aristóteles (~384-322 a.C.) os organizou como ética – que
compreende economia, política e direito –, artes recreativas e teoria – que engloba
matemática, física e teologia. Porfírio (~232-304 d.C.) se destaca com seu sistema
chamado "Árvore de Porfírio", que foi considerado o primeiro exemplo de
classificação binária (BARBOSA, 1969, p. 43).
Na sequência, Martius Capella (439 d.C.) apresenta uma classificação das
artes liberais, separando-as em sete classes: gramática, dialética, retórica,
geometria, astronomia, música e aritmética. A partir da organização de Capella,
Cassiodoro (~490-581 d.C.) agrupa as artes liberais em dois grupos: Trivium – que
compõe a gramática, dialética e a retórica – e Quatrivium – que reúne a geometria, a
aritmética, a astronomia e a música. A classificação de Cassiodoro foi utilizada
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durante a Idade Média, até Konrad Gessner (1516-1565) criar o primeiro sistema de
classificação bibliográfica (BARBOSA, 1969, p. 44-45).
A partir dos grupos Trivium e Quatrivium, Gessner criou um catálogo,
denominado Bibliotheca Universalis, em que compilou os livros escritos em latim,
grego e hebraico, organizando-os por assuntos (BARBOSA, 1969, p. 45). Após
Gessner, Francis Bacon (1561-1626), segundo Barbosa (1969, p. 47), teve "[...] a
maior contribuição ao estudo dos modernos sistemas de classificação" em Chart of
learning (1905). Assim como Gessner, Bacon, em sua obra Advancement of
Learning, baseou-se nos grupos Trivium e Quatrivium, de Cassiodoro, para propor
uma forma de organização: "[...] ele classificou as ciências no que diz respeito às
faculdades

intelectuais

da

Memória

-

Imaginação

-

Razão,

originando,

respectivamente, a História - Poesia - Filosofia" (BARBOSA, 1969, p. 47).
Lentino (1971, p. 21) considerou o esquema de Bacon como “[...] um exemplo
claro da mais alta habilidade classificadora e é de uma lógica perfeita”. A
importância do sistema desenvolvido por Bacon se deve à sua grande influência
para a criação de outros tipos de classificação:
Esse sistema exerceu influência nas enciclopédias de Diderot e d'Alembert
(Século XVIII), na classificação dos livros de Thomas Jefferson e,
posteriormente, na classificação dos livros da Library of Congress. Mais
tarde, Harris o usou em forma invertida daí surgindo o muito conhecido
sistema decimal de Melvil Dewey (BARBOSA, 1969, p. 47).

Mais tarde, Augusto Comte (1798-1857) determina o conceito moderno de
hierarquia das ciências e o princípio da filiação, que pressupõe a ordem dos
conhecimentos humanos de “[...] generalidade decrescente e complexidade
crescente” (BARBOSA, 1969, p. 47).
A partir dos exemplos expostos acima relacionados à classificação filosófica,
é possível afirmar que essas formas de organização estavam focadas na
sistematização do conhecimento. Segundo Piedade (1977, p. 60), as classificações
filosóficas foram criadas com o objetivo de “[...] definir, esquematizar e hierarquizar o
conhecimento, preocupados com a ordem das ciências ou a ordem das coisas”. Já a
classificação bibliográfica, estas podem ser definidas como “[...] sistemas destinados
a servir de base à organização de documentos nas estantes, em catálogos, em
bibliografias etc.” (PIEDADE, 1977, p. 60).
No que diz respeito à classificação bibliográfica, Barbosa ressalta que não há
muito conhecimento sobre a organização das bibliotecas da Antiguidade, porém, na
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época antes de Cristo, os livros, que eram os "tabletes de barro" (BARBOSA, 1969,
p. 48) da biblioteca do rei Assurbanipal, eram classificados em coisas da terra e
coisas do céu. Lentino (1971, p. 20) ressalta que, nas bibliotecas medievais, os
livros eram separados por classes e organizados por seu tamanho e também por
ordem alfabética. Calímaco (~260-240 a.C.), bibliotecário da biblioteca de
Alexandria, cria o primeiro esquema de classificação de livros, que teve como
inspiração a classificação de Aristóteles, com um catálogo organizado pelas
profissões dos autores, como, por exemplo, poetas, filósofos e historiadores.
Barbosa (1969, p. 48, grifo da autora) explica que
O sistema obedecia a uma ordem cronológica por períodos e, na parte
referente aos autores, a ordem alfabética. Utilizava a primeira palavra do
texto, como indicação do lugar onde estavam os livros, prática que fazia o
papel do atual número de chamada. Esse foi, de fato, o primeiro sistema
embora elementar, de classificar livros, dando-lhes ao mesmo tempo um
lugar fixo nas estantes.

Depois do catálogo de Calímaco, surgiram outros tipos de catálogos propondo
diferentes formas de classificação em classes, como o Libri Graeci impressi (1498),
de Aldo Manutius (1450-1515), e a Bibliotheca Cordesianae Catalogus (1643), de
Gabriel Naudé (1600-1653). No século XIX, surge, em 1876, a Classificação Decimal
de Dewey (CDD), de Melvil Dewey (1851-1931), que será abordada posteriormente;
e em 1891, surge a “[...] primeira classificação bibliográfica expansiva” (SCHIESSL;
SHINTAKU, 2012, p. 79), de Charles Ammi Cutter (1837-1903), que inicia a
classificação pelas generalidades, assim como a CDD. E no final do século XIX, a
Library of Congress, a biblioteca do governo americano, desenvolve um sistema de
classificação arbitrário, que ainda é utilizado (BARBOSA, 1969, p. 49).
Já no século XX, entre 1903 e 1907, surge a Classificação Decimal Universal
(CDU), que também será aprofundada no próximo capítulo, criada por Paul Otlet
(1869-1944) e Henri La Fontaine (1854-1943), e inspirada na CDD. Segundo Souza
(2009, p. 14), a CDD e a CDU são classificações documentárias, pois não são mais
denominadas como bibliográficas, e são "[...] voltadas para o uso em bibliotecas ou
para uso bibliográfico". Em 1906, surge a obra Subject Classification, de James Duff
Brown (1862-1914), que propõe a organização do conhecimento de acordo com os
seus assuntos; em 1933, a Classificação de Dois Pontos, de Raganathan (18921972) – autor de The Five Laws of Library Science (1931), que são as cinco leis que
norteiam a Biblioteconomia –, conhecida como um sistema de classificação
facetada; entre 1940 e 1953, a obra Bibliographic Classification, de Henry Evelyn

37

Bliss (1870-1955), que tem como base a subordinação, coordenação, extensão,
entre outros, para o seu sistema de classificação (SCHIESSL; SHINTAKU, 2012, p.
79).
A partir do que foi apresentado anteriormente, Barbosa ressalta que os
sistemas de classificações bibliográficos se dividem em: gerais, "[...] quando
abrangem todos os ramos do conhecimento", ou especializados, "[...] quando
abrangem um determinado ramo do conhecimento" (BARBOSA, 1969, p. 49).
Barbosa aponta, ainda, que há as classificações práticas, cujo objetivo é "[...] uma
arrumação metódica dos livros, sem se apoiarem em bases científicas ou filosóficas"
(BARBOSA, 1969, p. 47). Piedade (1977, p. 65) ressalta também que há diversas
características que podem ser utilizadas durante a organização dos documentos,
como, por exemplo, o tamanho ou a cor dos livros, porém é preciso levar em
consideração o objetivo principal da classificação: facilitar a localização dos
materiais. Assim, visando compreender melhor a importância da classificação e a
forma de se classificar os livros, no capítulo a seguir será destrinchada mais
detalhadamente a atividade de classificar.

6.2 A atividade da classificação documentária: finalidades e formas de
classificar livros
Ao tratarmos sobre os conceitos de organização e representação do
conhecimento, é preciso, primeiramente, compreender as noções de dado,
informação e conhecimento. Dado pode ser definido como mensagens não
estruturadas que não produzem significados, enquanto a informação são os dados já
estruturados e que, portanto, possuem significado. Já o conhecimento, este se
relaciona com os “[...] aspectos cognitivos que ocorrem na mente humana e
envolvem os processos mentais de captação, assimilação, associação e também de
construção, desconstrução e reconstrução de conceitos” (LIMA; ALVARES, 2012, p.
24). Assim, o conceito de organização do conhecimento, na área da Ciência da
Informação,

compreende

a

organização,

representação

e recuperação

da

informação. E a representação do conhecimento tem como função “[...] materializar
o que ocorre na mente humana e na dinâmica do conhecimento” (LIMA; ALVARES,
2012, p. 33). No que diz respeito à organização da informação, seu objetivo é a
recuperação da informação. Dessa maneira, para a representação da informação, é

38

preciso “[...] dominar os processos de análise e síntese dos documentos para gerar
formas de representação que permitam identificá-los e recuperá-los a partir dos seus
atributos e características principais” (LIMA; ALVARES, 2012, p. 35-36).
Com o propósito da recuperação da informação, foram construídas
linguagens próprias, que, na área de Biblioteconomia, são chamadas de Linguagens
Documentárias (LD). Segundo Cintra, as LDs podem ser entendidas como "[...]
sistemas de símbolos destinados a 'traduzir' os conteúdos dos documentos", e seu
objetivo é "[...] tornar possível a comunicação usuário-sistema" (CINTRA, 2002, p.
33-34).
Diante do que foi exposto acima, pode-se afirmar que a classificação possui
relação com a organização do conhecimento, pois tem como função classificar as
áreas do conhecimento. Lentino (1971, p. 4) define a classificação como “[...] um
processo mental, pelo qual as coisas são reunidas de acordo com o grau de
semelhança”. Segundo Piedade (1977, p. 16), a classificação é um “[...] processo
habitual ao homem, pois vivemos automaticamente classificando coisas e ideias, a
fim de as compreender e conhecer”.
Schiessl e Shintaku (2012, p. 59) afirmam que a classificação possui relação
com a organização do conhecimento, “[...] como forma de categorizar e organizar
determinada área, definindo a abrangência do objeto de estudo”. Os autores
complementam explicando que não há uma classificação única, uma vez que há
variados critérios e características que se deve levar em consideração no momento
de classificar, dependendo de cada objetivo e finalidade. Para Barbosa, a tarefa de
classificar possui grande importância para a biblioteca, pois “[...] constitui o meio
pelo qual os livros são utilizados” (BARBOSA, 1969, p. 13, grifo da autora) e tem
como função “[...] arrumá-los da melhor maneira para uso” (BARBOSA, 1969, p. 15,
grifo da autora). Dessa forma, o objetivo da classificação é ordenar os documentos
para facilitar a sua recuperação.
De acordo com a autora, organizar os livros nas bibliotecas tinha como intuito
sua preservação ao passar dos anos. Logo, na Antiguidade, estava presente a
acumulação de livros, que eram pouco utilizados e consultados. Somente no século
XIX aderiu-se ao conceito de biblioteca como "[...] organismo vivo [...]", então "[...] o
livro passou a existir para ser usado" (BARBOSA, 1969, p. 13, grifos da autora).
Portanto, surgiu a necessidade de um sistema de organização que agrupasse os
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livros baseando-se em seus assuntos, como forma de facilitar a sua recuperação.
Partindo dessa demanda, os sistemas de classificação foram criados.
De forma prática, Lentino (1971, p. 4) afirma que a atividade de classificar
livros significa dividi-los por classes, a partir dos assuntos aos quais eles pertencem,
definindo, assim, a posição em que cada material ocupará nas estantes de uma
unidade de informação. Barbosa (1969, p. 14) explica que, para classificar, é preciso
ter uma característica da classificação, que remete à união de grupos partindo de
suas semelhanças. Piedade (1977, p. 17) relata ainda que pode haver várias
características, portanto, “há tantas possibilidades de classificar quantas forem as
semelhanças e diferenças existentes entre os objetos ou as ideias a classificar”.
Como afirmamos anteriormente, o objetivo da classificação é organizar os livros e
outros materiais de forma a facilitar a sua recuperação para seu uso. Dessa forma, a
organização deve possibilitar:
a) localizá-los dentro da coleção; b) retirá-los para consulta, com rapidez; c)
devolvê-los à coleção, sem dificuldade; d) inserir novos livros aos já
existentes, na coleção, sem que percam suas ordens lógicas; e) inserir
novos livros, de novos assuntos, sem quebrar a sequência do grupo.
(BARBOSA, 1969, p. 15).

Para atingir estes objetivos, deve-se analisar e escolher o melhor método de
classificação levando em consideração as necessidades da biblioteca. Barbosa
(1969, p. 15, grifos da autora) relata que a organização de livros que são reunidos
por formato, cor, nome de autor etc. são denominados "[...] processos artificiais,
porque as características escolhidas constituem características artificiais, nada tendo
a ver com o conteúdo dos livros". Porém, em bibliotecas universitárias, escolares,
públicas, entre outras, é mais comum encontrar seus livros organizados por um
sistema de classificação que geralmente parte dos assuntos dos livros.
Sobre a classificação por assuntos, as características são denominadas
internas ou mesmo características naturais. Além disso, durante o processo de
classificação, elas devem ser aplicadas de forma exclusiva e exaustiva, ou seja, "[...]
devem dividir os grupos até que não comportem mais subdivisão e permitir que
novos assuntos lhes sejam anexados" (BARBOSA, 1969, p. 16). Classificando os
livros desta maneira, o usuário chegará ao material desejado com mais facilidade ao
procurá-lo pelos assuntos relacionados.
Em relação à localização dos livros, a organização deve ser composta de
letras ou números. Estes símbolos compreendem a notação da classificação.
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Porém, para que se diferenciem livros que possam conter o mesmo símbolo, é
adicionada a notação do autor. Desta maneira, cria-se o número de chamada do
livro, que tem como objetivo a individualização do material na biblioteca. E para
realizar a formação do número de chamada, é fundamental que o classificador
consiga compreender o assunto do livro de forma clara; para isso, recomenda-se a
leitura do prefácio, da introdução e de demais partes do livro que auxiliem na
compreensão da obra como um todo (BARBOSA, 1969, p. 17-18).
Segundo Lentino (1971, p. 6-9), há duas modalidades relacionadas à
localização dos livros nas estantes: a localização fixa e a localização relativa. Na
primeira, os livros são separados por tamanhos e são dispostos nas prateleiras
ordenadamente, atribuindo letras ou números para o cômodo, a prateleira, a estante
e para o livro, como no exemplo da autora: B2c5, ou seja, “[...] Sala B – estante 2 –
prateleira c e livro nº 5” (LENTINO, 1971, p. 6). Já na segunda modalidade,
considerada pela autora como a mais adequada para bibliotecas de livre acesso, os
livros não possuem lugar fixo na estante e são classificados e reunidos por seus
assuntos. Há ainda a localização mista, em que os livros são divididos por classes e
há uma numeração para as estantes, prateleiras e livros.
A partir das informações acima, como forma de conhecermos melhor o
funcionamento de um sistema de classificação, apresentamos no próximo capítulo
os dois principais sistemas de classificação que são utilizados até hoje: a
Classificação Decimal de Dewey (CDD) e a Classificação Decimal Universal (CDU).

6.3 Principais tipos de classificações bibliográficas
Como forma de compreendermos melhor o funcionamento de um sistema de
classificação, apresentamos o histórico, a estrutura, os objetivos e as diferenças
entre os principais tipos de classificações bibliográficas: a Classificação Decimal de
Dewey (CDD) e a Classificação Decimal Universal (CDU). Além desta exposição, os
dois sistemas de classificação foram comparados entre si, a fim de verificar suas
semelhanças e diferenças em seus processos de classificação.
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6.3.1 Classificação Decimal de Dewey (CDD)
Com o objetivo de desenvolver um sistema de classificação, Melvil Dewey
criou a Classificação Decimal de Dewey (CDD), em 1873, e esta foi publicada
apenas três anos depois pela Online Computer Library Center (OCLC). A CDD
constitui-se de um sistema de classificação e organização de todo o mundo do
conhecimento (DEWEY, 2011, p. XLIII). A sua estrutura consiste em classes básicas
organizadas por disciplinas ou campos de estudo. Ela é dividida em classes
principais, e cada classe principal é dividida em divisões, e cada divisão em seções.
As classes principais são apresentadas no quadro abaixo:
Quadro 3 - Classes principais da CDD
Classes principais

Disciplinas do conhecimento

000

Ciência da computação, informação e trabalhos gerais

100

Filosofia e psicologia

200

Religião

300

Ciências sociais

400

Linguagens

500

Ciência

600

Tecnologia

700

Artes e recreação

800

Literatura

900

História e geografia
Fonte: (DEWEY, 2011, p. XLV)

A partir disso, é criada a notação do material, que é um sistema de símbolos
expressos por números arábicos, que são utilizados para representar cada classe da
CDD. A notação é composta de três dígitos: o primeiro representa a classe principal;
o segundo, a divisão; e o terceiro, a seção. Além disso, há o ponto decimal, que
continua após o terceiro dígito, se a classificação demandar maior especificidade
(DEWEY, 2011, p. XLVI). Segundo Guarido (2008, p. 9), Dewey utilizou a notação
decimal com dois propósitos: “[...] o primeiro [...] foi revelar a coordenação de
assuntos. O segundo propósito foi o de empregar uma notação capaz de expansão
sem que haja a quebra de outros tópicos classificados”. Ainda de acordo com a
autora, a “[...] hierarquia significa a sequência de assuntos em suas sucessivas
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subordinações” (GUARIDO, 2008, p. 18). Em relação ao princípio da hierarquia, esta
é expressa dentro da estrutura e da notação. A hierarquia estrutural compreende a
força hierárquica, que é caracterizada pela subordinação dos tópicos. A notação da
hierarquia é expressa pelo comprimento da notação, e cada número é subordinado,
coordenado ou superordenado, dependendo da quantidade de dígitos da notação
(DEWEY, 2011, p. XLVI).
A CDD está dividida em quatro volumes. O volume um apresenta as
particularidades da última edição, que é a 23ª; a introdução; o glossário; o índice
para a introdução; o manual com um guia para o uso da CDD; as seis tabelas
auxiliares; e, por fim, as listas comparativas da edição anterior com a última edição
publicada. O volume dois compreende os esquemas ou tabelas principais, com as
divisões de 000 a 599. O volume três é a continuação do volume dois, contendo as
divisões de 600 a 999. Por fim, o volume quatro apresenta o índice relativo (DEWEY,
2011, p. LI).
As seis tabelas, apresentadas no primeiro volume, são as tabelas auxiliares,
que ajudam a expandir a classe principal, ou seja, “[...] são necessárias para
especificar aspectos de um assunto não expresso pelo número principal nos
esquemas” (GUARIDO, 2008, p. 15). A tabela um trata das subdivisões padrão; a
tabela dois, das áreas, períodos e biografia; a tabela três, das subdivisões para
trabalhos de ou sobre autores individuais; a tabela quatro, das subdivisões de
línguas individuais e famílias de línguas; a tabela cinco, grupos étnicos e nacionais;
e a tabela seis, das línguas (DEWEY, 2011). Além dos esquemas, o volume dois
também apresenta três sumários, com o objetivo de facilitar o entendimento da
estrutura da CDD. O primeiro sumário refere-se às dez classes principais; o
segundo, às cem divisões; e o terceiro, às mil seções.
O índice criado por Dewey foi considerado “[...] uma das mais importantes
contribuições [...] para a classificação bibliográfica” (GUARIDO, 2008, p. 20). Ele é
relativo, por relacionar os assuntos com as disciplinas do conhecimento; é alfabético,
com os assuntos ordenados de A a Z; e é remissivo, utilizando duas formas de
remissiva: see e see also (ver e ver também).
Diante do que foi exposto acima, há alguns passos para iniciar o processo de
classificação com base na CDD. Primeiramente, é necessário estabelecer o assunto,
a área do conhecimento e, se aplicável, a abordagem ou a forma do material que
será classificado. De acordo com Dewey (2011, p. XLVII), a determinação do
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assunto está relacionada com a intenção do autor, que avalia a obra que tem em
mãos. O próximo passo, a partir do assunto definido, é selecionar a disciplina do
conhecimento em que a obra se adéqua, dentro das dez classes principais. Após, o
classificador se orientará através do índice relativo, dos esquemas e também das
tabelas auxiliares para classificar a obra com êxito, por meio das divisões e seções
(DEWEY, 2011, p. L).
De forma prática, mostra-se como exemplo a obra Café, de Mário de
Andrade, para construir a notação através da CDD. Consultamos no índice (volume
4) o termo “Brazilian literature” (literatura brasileira), que, por sua vez, indicou a
notação 869, que está dentro da classe 800, referente a “literature (belles-lettres)
and rhetoric” (literatura [belas letras] e retórica). Então, nas tabelas principais
(volume 3), constatou-se que a notação 869 corresponde a “literatures of portuguese
and galician languages” (literaturas da língua portuguesa e galega). Neste momento,
notou-se também que há a opção indicada de que é possível distinguir as literaturas
de língua portuguesa com a inicial das letras dos países específicos, ou seja, B para
Brasil e P para Portugal, antes do número de classificação. Assim, optou-se por
incluir a letra B para a obra literária em questão. Na sequência, foi observada uma
indicação nesta mesma notação informando que é necessário adicionar à base do
número conforme instruções na tabela auxiliar 3 (volume 1). Na tabela auxiliar 3A,
que concerne a “subdivisions for works by or about individual authors” (subdivisões
para obras de ou sobre autores individuais), encontrou-se o número 3, que pertence
ao gênero “fiction” (ficção). Nesta seção, também há uma indicação de que é preciso
adicionar à base do número o período histórico em questão, localizado na classe da
literatura específica, que, neste caso, é a notação 869. No volume 3, na tabela
principal que consta a notação 869, foi selecionado o número 4, que pertence ao
período de 1921 a 1999 em que o autor da obra literária está inserido na literatura do
Brasil. Portanto, atribui-se ao número de classificação B869.34 para a obra literária,
conforme esquema abaixo:
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Figura 1 - Classificação da obra Café, de Mário de Andrade, a partir da CDD

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2019.

A CDD tornou-se o sistema de classificação mais utilizado no mundo e foi
traduzida para mais de trinta línguas (DEWEY, 2011, p. XLIII-XLIV). Dewey ficou
conhecido por sua “[...] engenhosidade e versatilidade” e foi considerado o “[...] Pai
da Biblioteconomia Moderna” em razão da criação da CDD, que “[...] revolucionou a
ciência biblioteconômica e deu início a uma nova era da Biblioteconomia”
(GUARIDO, 2008, p. 3-4). Diante da importância de Dewey e da classificação criada
por ele, a CDD tornou-se uma inspiração para a criação de outro sistema de
classificação igualmente importante, que detalharemos no subcapítulo seguinte.

6.3.2 Classificação Decimal Universal (CDU)
Conforme informado anteriormente, além da CDD, existe uma outra
classificação: a Classificação Decimal Universal (CDU), que foi criada pelos
advogados belgas Paul Otlet e Henri La Fontaine. Para a criação da CDU, os
advogados tiveram como base a CDD, assim, solicitaram e obtiveram a autorização
de Dewey para publicarem a CDU, mas com uma exigência: que a língua principal
fosse o francês, pois a CDD era em inglês. Portanto, a CDU foi publicada entre 1903
e 1907, primeiramente com o título Manuel du Répertoire Bibliographique Universel.
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Uma segunda edição mais atualizada foi publicada com o título Classification
Décimale Universelle (CLASSIFICAÇÃO, 2007, p. XIV). Mesmo Dewey tendo exigido
que a língua oficial da CDU fosse o francês, posteriormente o inglês e o alemão
também se tornaram línguas oficiais da CDU, e o idioma oficial do consórcio tornouse o inglês (CLASSIFICAÇÃO, 2007, p. XV).
A CDU foi considerada “[...] um esquema mais rico e mais elaborado do que
seu predecessor”, contendo cerca de 33.000 subdivisões (CLASSIFICAÇÃO, 2007,
p. XIII). Ela visa à organização, à recuperação, à disseminação, ao acesso e ao uso
da informação, enquanto a CDD preocupa-se somente com a organização de
informações, tendo como foco apenas a localização física do item. Além disso, ela é
“[...] dotada de uma estrutura inovativa, possuindo a habilidade de expressar, por
símbolos numéricos, não apenas os assuntos simples, como também as relações
entre os diversos assuntos” (SOUZA, 2009, p. 25).
A CDD e a CDU podem ser entendidas como classificações gerais, porém, a
CDD foi planejada como uma classificação para bibliotecas, enquanto a CDU como
uma classificação documentária, podendo ser utilizada em serviços bibliográficos,
centros de informação e também em bibliotecas. A CDU “[...] é o resultado de um
projeto que visava a transformar uma classificação enumerativa em uma
classificação facetada”, também denominada analítico-sintética, pois, “[...] o autor
deste tipo de classificação decompõe (analisa) os assuntos em seus elementos para
que o usuário os recombine ou sintetize” (CLASSIFICAÇÃO, 2007, p. XV). A CDU
“[...] é uma classificação por aspectos, na qual um fenômeno é classificado segundo
o contexto ou disciplina em que é considerado” (CLASSIFICAÇÃO, 2007, p. XVI).
A CDU é composta de dois volumes, são eles: o volume 1, com as dez
classes principais e as tabelas auxiliares, e o volume 2, com o Índice Alfabético
(CLASSIFICAÇÃO, 2007, p. IX). As classes principais da CDU se assemelham às da
CDD, conforme quadro a seguir:
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Quadro 4 - Classes principais da CDU
Classes principais

Disciplinas do conhecimento

0

Generalidades. Ciência e conhecimento.

1

Filosofia. Psicologia.

2

Religião. Teologia.

3

Ciências sociais. Direito. Administração, etc.

4

Vaga

5

Matemática e ciências naturais.

6

Ciências aplicadas. Medicina. Tecnologia.

7

Arte. Belas-artes. Recreação. Diversões. Esportes.

8

Linguagem. Linguística. Literatura.

9

Geografia. Biografia. História.
Fonte: (CLASSIFICAÇÃO, 2007, p. XVI)

Diferentemente da CDD, as classes principais são representadas por apenas
um número e não há a obrigatoriedade de o número de classificação ser formado
com um mínimo de três algarismos. A partir dessas classes principais são formadas
subclasses. E assim como a CDD, há a coordenação, para números de classificação
que possuem a mesma extensão; a superordenação, para maior extensão; e a
subordinação, para maior especificidade (CLASSIFICAÇÃO, 2007, p. XVI-XVII).
Uma diferença marcante entre a CDD e a CDU é a notação auxiliar
introduzida pela CDU, definido como “[...] sinais e subdivisões providos para permitir
a construção de números compostos ou sínteses”. Números simples são números
retirados de um lugar das tabelas, enquanto números compostos são números
formados por síntese, ou seja, retirados de mais lugares das tabelas. Em relação à
notação auxiliar, esta é dividida em dois tipos: os auxiliares comuns e os auxiliares
especiais. Os auxiliares comuns “[...] indicam características geralmente repetitivas
[...] que são aplicáveis em todas as tabelas principais”; e os auxiliares especiais “[...]
indicam características que se repetem em determinados lugares [...] que são
aplicáveis a um número limitado de tabelas principais” (CLASSIFICAÇÃO, 2007, p.
XVIII).
Os auxiliares comuns são compostos por sinais e subdivisões. Os sinais são
o sinal de adição, a barra oblíqua, os dois pontos, os colchetes e os dois pontos
duplos; estes funcionam como “relacionadores”, ou seja, “[...] unindo os números da
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CDU” (CLASSIFICAÇÃO, 2007, p. XVIII). Quanto às subdivisões, elas “[...]
consistem em tabelas numéricas em que os conceitos são enumerados e arranjados
hierarquicamente” (CLASSIFICAÇÃO, 2007, p. XIX) e apresentam símbolos próprios
que podem anteceder ou concluir um número. Além disso, as subdivisões estão
relacionadas ao grupo das tabelas auxiliares independentes – que pode ser utilizada
em conjunto com os números da CDU ou separadamente – e ao grupo das tabelas
auxiliares dependentes – que são adotadas a um número da CDU.
Por fim, na CDU ainda há a questão da ordem de citação a ser considerada.
Ordem de citação (ou horizontal ou interna) é explicada como a “[...] ordem em que
os elementos são combinados para formar um número composto”. Além disso, há a
ordem de arquivamento (ou vertical ou de intercalação), que é o oposto da ordem de
citação, pois tem o objetivo de “[...] assegurar a sequência do genérico para o
específico” (CLASSIFICAÇÃO, 2007, p. XXII). Ou seja, “[...] a ordem vertical baseiase na progressão do geral para o particular; a ordem horizontal [...] do particular para
o geral. É o princípio da inversão” (SOUZA, 2009, p. 64). Assim, no caso da ordem
de citação horizontal é utilizada a seguinte estrutura: número principal, analíticas e
características gerais, tempo, raça, lugar, forma e língua, formando a sigla
NATEMRALUFOLIN.
Como forma de observarmos as diferenças entre a CDD e a CDU no
momento de classificar um material, foi utilizada como exemplo a mesma obra do
subcapítulo anterior. Assim, na CDU, a classe principal “literatura” corresponde ao
número 8. Em seguida, optou-se por buscar pelo gênero literário, que é a ficção. No
índice (volume 2), foi localizado em “ficção” e “literatura” o número 82-3, que também
utiliza a tabela auxiliar analítica de traço. Em seguida, verificou-se nas classes
principais (volume 1) que o número 82-3 corresponde à “Ficção. Narrativa em
prosa”. Na sequência, foi necessário consultar a tabela auxiliar comum de tempo
(1g) (volume 1), na tabela sistêmica, o século XX D.C., representado pelo número
“19”, entre aspas. Logo depois, buscou-se no índice (volume 2) e nas tabelas
auxiliares comuns de lugar (1e) (volume 1) o país Brasil, encontrando o número (81)
entre parênteses. Dessa forma, o número de classificação final para a obra Café é
82-3“19”(81), como mostramos no esquema a seguir:
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Figura 2 - Classificação da obra Café, de Mário de Andrade, a partir da CDU

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2019.

Após conhecermos mais profundamente o funcionamento dos dois principais
tipos de sistema de classificação, parte-se, enfim, para o entendimento da
classificação do acervo da biblioteca de Mário de Andrade, criada pelo próprio autor.
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7 A CLASSIFICAÇÃO DE MÁRIO DE ANDRADE
Conforme descrito no subcapítulo 4.2 Mário de Andrade leitor e a formação de
sua biblioteca particular, a coleção de Mário de Andrade era formada por 17.624
volumes. Sua biblioteca particular ocupava toda a casa: “[...] com exceção dos
dormitórios da família, havia estantes plenas de livros e revistas; do hall de entrada
ao quarto que fora do principal morador” (LOPEZ, 2013, p. 55). No prefácio da obra
Mário na Lopes Chaves, de Cristiane Yamada Camara, Telê Ancona Lopez
descreve como a coleção particular do escritor estava organizada em sua casa:
No hall, ficavam as vanguardas europeias, o modernismo hispanoamericano, os nossos poetas do Romantismo e o romance do Brasil. Ainda
no térreo, na sala das aulas no piano de armário, as partituras e uma
coleção, fantástica para a época, de obras de música, estética e história da
arte; na outra sala, geografia, história, os fichários, os discos. No corredor,
os contemporâneos brasileiros em duplicata ocupavam a estante baixinha –
poesia e ficção. [...] No porão, muito bem arranjadinhas, as revistas
estrangeiras se alinhavam. No primeiro andar, [...] um outro hall juntava
etnografia, folclore do mundo todo, literatura de viagem [...]. Chegava-se
então ao estúdio [...]. Na escrivaninha com estante conjugada assistiam os
dicionários; na estante menor, o folclore e os regionalistas do Brasil [...]. No
quarto, quase uma cela, só se abrindo para o estúdio, perto da cama antiga
e larga de solteirão, a estante magra acolhia a paixão do bibliófilo – edições
raras e edições de luxo com ilustrações de artistas famosos (LOPEZ, 1996,
p. 9-10).

A fim de poder visualizar mais concretamente como a biblioteca particular de
Mário de Andrade estava abrigada em sua casa, conforme descrito no capítulo 3
Metodologia, foi realizada uma visita guiada pelo funcionário Arthur Major na Casa
Mário de Andrade, que é a casa onde o escritor viveu boa parte de sua vida e que,
atualmente, integra a Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo. Logo após a
entrada da casa, ao lado, encontra-se a sala em que o escritor oferecia aulas de
piano, conforme mostra a Figura 3, a seguir. Nesta sala, além do instrumento que
pertenceu ao autor de Macunaíma, há estantes que foram desenhadas pelo próprio
escritor, conforme informado pelo funcionário Arthur. Os livros que aparecem na
Figura 3 não são do escritor, pois estes foram doados ao IEB-USP, após sua morte.
Porém, na estante foi mantido um recado de Mário de Andrade, que diz: “Não
empreste livro. A casa é sua. Venha ler aqui.”.
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Figura 3 - Sala das aulas de piano

Fonte: A autora, 2019.

Na Figura 4, são mostradas mais estantes desenhadas por Mário de Andrade,
que estão presentes na sala em que o escritor mantinha a sua coleção de geografia,
história, fichário e discos. Atualmente, as estantes acolhem fotos, vídeos,
reproduções de escritos e pertences do escritor.

Figura 4 - Sala com a coleção de geografia, história, fichários e discos

Fonte: A autora, 2019.
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No primeiro andar da casa, ficavam os dormitórios da família. Logo ao subir
as escadas, visualiza-se à frente o quarto de Mário de Andrade, conforme mostra a
Figura 5, onde este guardava suas coleções raras e edições de luxo. No pequeno
quarto, não há mais nenhum pertence original do escritor.
Figura 5 - Quarto de Mário de Andrade

Fonte: A autora, 2019.

Ao lado do quarto de Mário de Andrade, há seu estúdio, que era uma espécie
de escritório, já que possuía mais estantes de livros, mas também continha uma
mesa de trabalho, como é possível visualizar nas fotografias da Figura 6.
Figura 6 - Fotos do estúdio de Mário de Andrade

Fonte: A autora, 2019.
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A partir das fotografias mostradas anteriormente, pode-se observar que a
coleção particular de Mário de Andrade ocupava um espaço muito importante em
sua casa, mais especificamente, em cada cômodo, a ponto de o escritor ter o
cuidado de planejar e desenhar as estantes para melhor acomodarem seus livros e
demais materiais. Pela demasiada riqueza e relevância da coleção do escritor, vinte
e três anos após sua morte, sua biblioteca particular foi transferida para o IEB-USP,
em 1968. A coleção Mário de Andrade foi acolhida em três acervos da instituição,
são eles: Biblioteca, Arquivo e Coleção de Artes Visuais. Na biblioteca, estão os
livros, as separatas, os opúsculos e os periódicos, que estão organizados em
estantes frente-verso, conforme é possível visualizar na Figura 7.
Figura 7 - Biblioteca particular de Mário de Andrade no IEB-USP

Fonte: A autora, 2019.

Nos materiais de sua coleção particular, Mário de Andrade confeccionou uma
etiqueta que é colada na página de rosto ou anterrosto da obra, contendo seu nome
em caixa alta acima de dois traços cruzados. Na cruz que se forma, é possível
preencher quatro campos: o primeiro, na parte superior, à esquerda, é indicado pela
letra maiúscula (de "A" a "G") o cômodo onde o volume está localizado; cada letra
representa um cômodo da casa do escritor. No segundo campo, na parte superior, à
direita, é sinalizado o número da estante em algarismos romanos. No terceiro
campo, na parte inferior, à esquerda, é designada a prateleira em letra minúscula.
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Por fim, no quarto campo, na parte inferior, à direita, é completado o número da
obra, em algarismo arábico (LOPEZ, 2013, p. 56-57).
Durante a visita realizada na biblioteca do IEB-USP, descrita no Apêndice B,
foi possível consultar algumas obras para verificar a etiqueta contendo a localização
de cada material da coleção particular de Mário de Andrade. Conforme explicitado
no capítulo 3 Metodologia, foram escolhidas previamente quatro obras, que são
mostradas nas Figuras 8 a 11 a seguir. Na Figura 8, é apresentada a obra Feuilles
de route, de Blaise Cendrars, livro que Mário de Andrade solicita que Tarsila do
Amaral traga de Paris, conforme citado no subcapítulo 4.2 Mário de Andrade leitor e
a formação de sua biblioteca particular. Nele, a etiqueta está colada na folha de
rosto, indicando o cômodo “E”, a estante II, a prateleira “b” e a obra 66.
Figura 8 - Capa e folha de rosto da obra Feuilles de route, de Blaise Cendrars

Fonte: A autora, 2019.

A segunda obra consultada foi Brejo das almas, de Carlos Drummond de
Andrade, que pode ser visualizada na Figura 9. O livro foi escolhido por ser de um
dos grandes amigos de Mário de Andrade, além de um dos maiores poetas
brasileiros. Nas imagens, há duas edições do mesmo livro, sendo uma delas
autografada pelo autor, que escreve: “Ao Mario,/ um livro, um abraço e/ uma
saudade do/ Carlos/ B. Horizonte, junho [1]934”. A indicação na etiqueta das duas
obras apresenta o cômodo “F”, a estante I e a prateleira “l”; no campo da obra, no
livro autografado, há o número 61, e no livro que não está autografado, o número 62.
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Figura 9 - Folha de rosto de dois exemplares da obra Brejo das almas, de Carlos Drummond de
Andrade

Fonte: A autora, 2019.

Na Figura 10 é exposta a obra O problema das bibliotecas brasileiras, de
Rubens Borba de Moraes; autor que também foi um dos grandes amigos de Mário
de Andrade. Além disso, era bibliotecário e escrevia sobre as bibliotecas. De acordo
com a etiqueta colada na folha de rosto, o livro encontrava-se no cômodo “A”, na
estante 2, na prateleira “c” e o número do volume era o 62. Neste caso, fugindo à
sua própria regra, o escritor indica a estante com algarismo arábico e não romano.
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Figura 10 - Capa e folha de rosto da obra O problema das bibliotecas brasileiras, de Rubens Borba de
Moraes

Fonte: A autora, 2019.

Por fim, o quarto livro consultado foi o Programmas do curso de
bibliotheconomia para o anno de 1917, editado pela Biblioteca Nacional,
confirmando o interesse de Mário de Andrade pela área da Biblioteconomia. Para
este exemplar, que pode ser visualizado na Figura 11, a etiqueta da folha de rosto
aponta o cômodo “C”, a estante I, a prateleira “h” e a obra 48.
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Figura 11 - Capa e folha de rosto da obra Programmas do curso de bibliotheconomia para o anno de
1917, editado pela Biblioteca Nacional

Fonte: A autora, 2019.

De acordo com a entrevista, que pode ser consultada no Apêndice A, Daniela
Piantola, supervisora técnica da biblioteca do IEB-USP, a etiqueta criada pelo
escritor era utilizada apenas para os livros, os periódicos e algumas pastas com
materiais encadernados disponíveis no Arquivo da instituição. Além dos quatros
livros indicados anteriormente, durante a visita, foi possível verificar outras obras que
pertenceram à coleção de Mário de Andrade. A Figura 12 mostra o jornal com o
título Martinelli e outros arranha-céus, que possui a etiqueta colada no canto
superior direito, indicando o cômodo “B”, a estante V, a prateleira “i” e o exemplar
número 186.
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Figura 12 - Capa do jornal com o título Martinelli e outros arranha-céus

Fonte: A autora, 2019.

Além do jornal citado acima, observou-se a revista L’Esprit Nouveau, cuja
etiqueta foi colada, assim como no jornal, na parte superior à direita do documento.
Na etiqueta, há a indicação do cômodo “A”, estante II, prateleira “e” e obra número
49. Conforme é possível verificar na Figura 13, nada é colado na lombada da revista,
como é feito para a localização de materiais de bibliotecas tradicionais.
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Figura 13 - Lombada e folha de anterrosto da revista L’Esprit Nouveau

Fonte: A autora, 2019.

Como foi possível observar nos exemplos acima, a etiqueta com a localização
das obras foi mantida nos materiais de sua biblioteca particular. Porém, quando a
coleção se mudou para a biblioteca do IEB-USP, Daniela explica na entrevista no
Apêndice A que a instituição optou por adotar a CDD, após a sigla “MA”, para a
classificação dos livros e separatas, e a ordenação alfabética, para os periódicos.
Ao questionar a supervisora técnica da biblioteca se o autor de Pauliceia
desvairada possuía alguma lista com a relação dos livros que ele colecionava,
Daniela informou que o escritor organizou um fichário analítico, disponível no arquivo
do IEB-USP. Em uma nota que explica as fichas de leitura que Mário de Andrade
cita em carta de 10 de novembro de 1924 a Carlos Drummond de Andrade, o
destinatário inclui uma citação de Mário da Silva Brito, presente no Diário intemporal:
Metódico, extremamente organizado e trabalhador – trabalhador que
chegava até a exaustão, – M[ário de] A[ndrade] mantinha um fichário de que
muito se falava – sobre os inúmeros assuntos de sua especialidade, ou
sobre outros que, eventualmente, lhe chamassem a atenção, e que, um dia,
pudessem ser objeto de estudo mais acurado ou de mera citação. Nas
fichas e nos envelopes cheios de papeizinhos com anotações suas,
relativas a obras que havia lido ou ideias que lhe ocorriam quando andava
pelas ruas pensamenteando (sic), guardava-as um mundo de
conhecimentos, de saber rigoroso, de horas e horas diárias de labor, estudo
e paciência. Exibindo-me o famoso fichário, foi dando-me explicações de
como procedia e do material que ali reunira:
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– Aqui estão as fichas sobre catimbó, por exemplo. Estas são as de pintura.
Agora as de crítica. E as de música, e de pintura, e assim por diante.
– E aquelas ali? De que tratam?
– De zoofonia (ANDRADE, 2015, p. 24).

Figueiredo (2013, p. 246) descreve que o fichário analítico, "[...] construído
durante mais de duas décadas, reúne fichas de leitura, notas de trabalho, cartas,
esboços de ideias, matérias extraídas de jornais e revistas, formando uma espécie
de enciclopédia". Para a autora, as fichas de leitura, que compõem o fichário
analítico, podem ter sido criadas no início da década de 1920, em razão da redação
do "Prefácio interessantíssimo", da obra Pauliceia desvairada, que contém diversas
referências (FIGUEIREDO, 2013, p. 246). Segundo Figueiredo (2013, p. 249-250),
Ao escritor, a tarefa de recorrer a todo o arsenal evocado no “Prefácio
interessantíssimo”, sem fichas de leitura, foi, por certo, de difícil execução. É
justamente ao imaginar essa árdua tarefa que formulo a hipótese de que a
necessidade levou Mário de Andrade a reunir coerentemente suas leituras
em fichas, de separá-las em assuntos principais, temas e subtemas,
ordenados por identificação numérica. As fichas, encimadas por tópicos
bastante amplos, poderiam ser incrementadas em leituras posteriores e,
assim, estariam sempre prontas a servir.

A autora complementa que as primeiras fichas de leitura estariam
relacionadas à revista L’Esprit Nouveau, compondo o “Prefácio interessantíssimo”, e,
então, o escritor modernista teria expandido as fichas para as demais revistas e
outros materiais, formando, assim, seu fichário analítico (FIGUEIREDO, 2013, p.
253).
Assim, conforme descrito no relato da visita à biblioteca e ao arquivo do IEBUSP, disponível no Apêndice B, durante a visita ao arquivo, sob a orientação de
Elisabete Marin Ribas, Adriano de Castro Meyer e Marco Antonio Teixeira Junior, foi
possível consultar o fichário analítico de Mário de Andrade, que possui 244 páginas,
contendo informações sobre 9634 fichas de leitura. Portanto, a classificação do
escritor compreende fichas, que estão organizadas em números de 0 a 9, sendo
cada número um assunto que faz parte do interesse particular do escritor, conforme
Quadro 5 a seguir.
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Quadro 5 - Classificação de Mário de Andrade
Classes principais

Assuntos

0

Obras Gerais

1

Música

2

Literatura

3

Artes Plásticas

4

Estética

5

Filosofia e Religião

6

Ciências

7

Psicologia

8

Sociologia e História

9

Brasil
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2019.

O arquivo do IEB-USP, que possui a guarda do fichário analítico e das fichas
de leitura de Mário de Andrade, organiza as fichas em caixas, por assunto. Logo, na
Figura 14, o número da ficha de leitura é o 2341, que, de acordo com o fichário
analítico, o número 2 representa o grande tema Literatura, o número 23 caracteriza
a Literatura Brasileira, o número 234 equivale à Prosa e, por fim, o número 2341 diz
respeito à Crítica Individual. Nesta ficha, o número está centralizado na parte
superior e abaixo há o nome do escritor João Simões Lopes Neto (1865-1916). Logo
depois, há o número 1 e o título Prosa dos Pagos, do autor Augusto Meyer, com a
indicação da página 9. Ao lado, a ficha apresenta a localização da obra na casa de
Mário de Andrade. Portanto, compreende-se através desta ficha que o autor de
Macunaíma descreve que na obra de Meyer, especificamente na página 9, há uma
referência a Simões Lopes Neto, e, em sua biblioteca, este livro encontra-se no
cômodo “A”, na estante II, na prateleira “c” e o número da obra é 4.
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Figura 14 - Ficha de leitura 2341 - Simões Lopes Neto

Fonte: A autora, 2019.

Na Figura 15, o número da ficha de leitura é o 2350, que, como visualizamos
na ficha anterior, o número 2 pertence ao assunto Literatura e o número 23 indica a
Literatura Brasileira. Já o número 235 é caracterizado por Poesia e o número 2350
está relacionado à Crítica Geral. Nesta ficha de leitura, há a referência ao
Modernismo, com três indicações, no mesmo modelo da ficha anterior, com o nome
da obra, o autor e a sua classificação.
Figura 15 - Ficha de leitura 2350 - Modernismo

Fonte: A autora, 2019.
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A Figura 16 apresenta a ficha de leitura número 2351, que está dentro do
tema da Literatura (2), Literatura Brasileira (23), Poesia (235) e Crítica Individual
(2351). Nesta ficha, há a referência ao poeta Casimiro de Abreu (1839-1860) e a
indicação para ver a ficha de Casimiro José Marques de Abreu, que é o nome
completo do poeta. Assim, Mário de Andrade utiliza a remissiva da área de
Biblioteconomia para instruir o interessado nesta ficha a procurar a ficha onde
contém as referências completas. Esta particularidade da remissiva faz com que não
haja duplicidade de fichas, além de fazer com que o interessado pelo assunto
encontre o que está procurando.

Figura 16 - Ficha de leitura 2351 - Abreu (Casemiro de)

Fonte: A autora, 2019.

Diferentemente das fichas de leitura anteriores, na Figura 17, a ficha 2351,
que se refere ao poeta Guilherme de Almeida (1890-1969), está escrita à mão,
enquanto as demais estão datilografadas. Ademais, além das indicações de leitura,
ainda há uma menção a uma carta que Manuel Bandeira lhe escreveu, que se refere
ao poeta Guilherme de Almeida, que é tema desta ficha específica.
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Figura 17 - Ficha de leitura 2351 - Guilherme de Almeida

Fonte: A autora, 2019.

Diante da semelhança entre as fichas de leitura do escritor e as fichas
catalográficas de uma biblioteca tradicional, foi realizada uma visita à Biblioteca
Mário de Andrade (BMA), com o auxílio da bibliotecária Ana Virgínia Ferreira Carmo,
responsável pela seção Coleção Geral. A bibliotecária apresentou os arquivos onde
estão localizadas as fichas catalográficas que não estão inseridas no sistema da
biblioteca. Assim, é possível visualizar na Figura 18 um exemplo de ficha
catalográfica.

Figura 18 - Ficha catalográfica da Biblioteca Mário de Andrade

Fonte: A autora, 2019.
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A ficha catalográfica da BMA segue as normas da AACR2 (Código de
Catalogação Anglo-americano). Assim, é indicado o número de classificação, o
nome do autor, o título da obra e os detalhes referentes à publicação e à descrição
física do livro. Nas fichas de leitura de Mário de Andrade, mostradas anteriormente,
o escritor também indica o número de sua classificação, o nome do autor e o título
da obra, porém, sem utilizar nenhum tipo de regra. Além destas informações, aponta
também a localização das obras em sua casa. Uma outra característica importante
de ser ressaltada é que, por vezes, Mário de Andrade utiliza uma mesma ficha para
anotar mais de uma obra relacionada ao tema de sua classificação, enquanto em
bibliotecas tradicionais, cada ficha catalográfica é destinada a uma obra específica.
Diante das figuras acima apresentadas, é possível realizar diversas
aproximações entre a classificação de Mário de Andrade, desenvolvida em seu
fichário analítico, e a CDD. Assim como Paul Otlet e Henri La Fontaine se basearam
na CDD para criar a CDU, o escritor Mário de Andrade pode ter se inspirado no
sistema de Dewey também. Conforme o Quadro 3, é possível visualizar as classes
principais destes três tipos de classificações.
Quadro 6 - Aproximações entre a CDU, a CDU e a Classificação de Mário de Andrade
CDD
000 - Ciência da computação,
informação e trabalhos gerais
100 - Filosofia e psicologia
200 - Religião
300 - Ciências sociais
400 - Linguagens
500 - Ciência
600 - Tecnologia
700 - Artes e recreação
800 - Literatura
900 - História e geografia

CDU
0 - Generalidades. Ciência e
conhecimento
1 - Filosofia. Psicologia
2- Religião. Teologia
3 - Ciências sociais. Direito.
Administração, etc.
4 - Vaga
5 - Matemática e ciências naturais
6 - Ciências aplicadas. Medicina.
Tecnologia
7 - Arte. Belas-artes. Recreação.
Diversões. Esportes
8 - Linguagem. Linguística.
Literatura
9 - Geografia. Biografia. História

Classificação de Mário de
Andrade
0 - Obras Gerais
1 - Música
2 - Literatura
3 - Artes Plásticas
4 - Estética
5 - Filosofia e Religião
6 - Ciências
7 - Psicologia
8 - Sociologia e História
9 - Brasil

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2019.

Diferentemente da CDD, que utiliza três algarismos para compor as classes
principais, a CDU e a classificação de Mário de Andrade utilizam apenas um. Além
disso, enquanto os assuntos da CDD e a CDU são mais semelhantes em cada
classe, na classificação de Mário de Andrade, o escritor atribuiu às suas classes os

65

temas que são de seu interesse particular e que não necessariamente fazem parte
de todo o mundo do conhecimento. Por exemplo, na classe 600 da CDD e na classe
6 da CDU, ambas fazem referência à Tecnologia, e, na classificação de Mário de
Andrade, este assunto não pertence a nenhuma classe específica, pois o tema não
era presente no momento histórico em que o escritor viveu. Além disso, na classe
900 da CDD e na classe 9 da CDU, que dizem respeito à História e à Geografia,
Mário de Andrade optou por classificar esta divisão apenas como Brasil, pois é o seu
foco de interesse e estudo.
Da mesma forma que a CDU e a CDU, a classificação de Mário de Andrade
também é composta de divisões e subdivisões, porém, esta última não utiliza o
ponto decimal, como a CDD, nem símbolos, como a CDU. A classificação do escritor
é formada por, no máximo, quatro algarismos, dependendo da especificidade do
assunto. No relatório Música, Literatura e Cultura no Fichário Analítico de Mário de
Andrade: organização de Arquivo ou Manuscrito de pesquisa?, sob a orientação da
Profa. Dra. Flávia Camargo Toni, este tem como objetivo a "[...] descrição de todo o
conjunto Fichário Analítico no Sistema de Gerenciamento de Acervos (SGA)
utilizado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEBUSP)" (BORGES; TEIXEIRA JUNIOR, 2018, p. 7), tendo como finalidade a
disponibilização para consulta pública. Este relatório apresenta um organograma
com todos os temas da classificação de Mário de Andrade e suas divisões. A Figura
15 mostra apenas uma parte deste organograma, que diz respeito ao tema
Literatura, pertencente à classe 2, da classificação de Mário de Andrade.
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Figura 19 - Parte do organograma referente ao tema 2 - Literatura

Fonte: (BORGES; TEIXEIRA JUNIOR, 2018, p. 15)

Na figura acima, pode-se compreender a forma como Mário de Andrade
pensou as divisões e subdivisões de cada classe principal, especificando ainda mais
a cada acréscimo de um algarismo. Desta forma, a partir do que foi exposto
anteriormente, foi possível perceber que o escritor criou uma nova classificação, com
o objetivo de organizar a sua coleção particular em sua casa, criando um sistema
com uma estrutura semelhante à CDD, com classes, divisões e subdivisões. Além
de desenvolver esta classificação com os temas de seu interesse, ainda
confeccionou etiquetas para os materiais incluindo a localização de cada um deles
no espaço físico de sua casa.
Assim, pode-se afirmar que Mário de Andrade pensou a sua classificação em
duas formas de organização: espacial e temática. A organização espacial foi
planejada com base em como os livros, revistas e outros materiais estavam
dispostos nas estantes e cômodos de sua casa. E a organização temática relacionase a partir do seu modelo mental, ou seja, a forma como o escritor visualizava a
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organização do conhecimento, de acordo com os seus interesses particulares. Na
área da Biblioteconomia, esta forma de classificação adotada pelo escritor é definida
por Lentino (1971, p. 6-9) como localização mista, conforme explicado no
subcapítulo 6.2 A atividade da classificação documentária: finalidades e formas de
classificar livros, em que os materiais são divididos por assuntos e ordenados a
partir de uma numeração atribuída para as estantes, as prateleiras e os materiais.
Nesse contexto, destaca-se a genialidade do escritor Mário de Andrade em
pensar em uma forma de organização original para a sua biblioteca particular, que
se adequasse às suas necessidades e que facilitasse a consulta e a recuperação de
seus livros e demais materiais. Muito além de um escritor e bibliófilo, Mário de
Andrade se mostra, mesmo após a sua morte, um homem à frente de seu tempo
pela sua grandiosidade, inteligência e organização. Desta maneira, a pesquisa parte
a seguir para as considerações finais.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mário de Andrade é considerado um dos grandes nomes da literatura
brasileira e possui notável reconhecimento por suas importantes obras escritas, que
são lidas e estudadas até os dias de hoje. Porém, além de sua produção literária, o
escritor contribuiu em diversas outras áreas, como a música e a fotografia. A partir
do que foi apresentado no capítulo 4 Uma breve biografia de Mário de Andrade,
pode-se afirmar que o autor de Pauliceia desvairada dedicou boa parte de sua vida
aos livros, sendo muito mais do que um exímio escritor, mas também um grande
estudioso, pesquisador e, acima de tudo, leitor.
Sua paixão pela leitura nasceu sob a influência de sua família. Então, aos
poucos, Mário de Andrade forma sua biblioteca particular com cada vez mais livros
raros e especiais, tornando-se, assim, um dos principais bibliófilos brasileiros,
conforme se mostrou no capítulo 5 Breve panorama sobre a bibliofilia. Dono de uma
coleção particular de 17.624 volumes sobre os mais diversos assuntos, o escritor se
deparou com a necessidade de organizar sua biblioteca para que conseguisse
localizar as informações, quando precisasse. Desta forma, como conhecia a área de
Biblioteconomia, é provável que o escritor tenha tido acesso às classificações
documentárias.
Conforme exposto no capítulo 6 Classificação documentária, a história da
classificação documentária na área de Biblioteconomia é datada desde as
classificações filosóficas até as classificações documentárias, como são conhecidas
atualmente. Duas das classificações mais conhecidas e mais utilizadas são a
Classificação Decimal de Dewey (CDD) e a Classificação Decimal Universal (CDU)
e, como foi visualizado anteriormente, a CDD foi fonte de inspiração para a criação
da CDU. Da mesma forma em que Paul Otlet e Henri La Fontaine se basearam na
CDD para criarem a sua própria classificação, foi mostrado durante o capítulo 7 A
classificação de Mário de Andrade que o autor de Macunaíma pode também ter se
inspirado em Dewey para criar o seu sistema de organização de sua biblioteca
particular.
Mário de Andrade pensou em duas formas de ordenar a sua coleção: criando
um fichário analítico e uma localização personalizada em etiquetas coladas nos
materiais. Em relação ao fichário analítico, este pode ser considerado como uma
espécie de buscador de assunto, já que é atribuído a cada tema um número
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específico, que pode conter também divisões e subdivisões, como ocorre no sistema
criado por Dewey. Já a localização dos materiais, a que se refere cada classificação
do fichário analítico, é definida a partir do cômodo, estante e prateleira em que os
livros, revistas, jornais etc. estão localizados. Deste modo, Mário de Andrade
confeccionava etiquetas que eram coladas, geralmente, na folha de rosto dos
materiais.
Conforme ressaltado no capítulo 7 A classificação de Mário de Andrade, a
classificação criada pelo escritor possui relação com uma organização temática e
espacial. Diante da enorme quantidade de livros, revistas, jornais e demais materiais
presentes em sua biblioteca particular, Mário de Andrade estruturou um sistema
baseado na CDD que atendesse às suas necessidades. Assim, formulou temas
principais que eram de seu maior interesse e, então, criou uma localização
simplificada para localizar a sua coleção a partir de cada cômodo em que ela estava
abrigada em sua casa, utilizando a localização mista, de acordo com a área da
Biblioteconomia.
Desta maneira, o problema de pesquisa proposto neste estudo – “A
classificação criada por Mário de Andrade para organizar a sua biblioteca particular
poderia ser utilizada em outras bibliotecas particulares?” –, buscou uma resposta
apoiando-se nos capítulos teóricos da presente pesquisa. À vista disso, pode-se
afirmar que é possível utilizar a classificação criada por Mário de Andrade para
ordenar outras bibliotecas particulares. No entanto, é preciso ressaltar que a
classificação do escritor foi criada com base na organização temática de seus
interesses pessoais e na organização espacial dos cômodos de sua casa. Logo, é
possível utilizar sua classificação adaptando às necessidades e interesses de cada
dono de biblioteca particular.
Assim, a presente pesquisa contribui para os estudos de classificação
documentária de bibliotecas particulares e para os estudos sobre a biblioteca
particular de Mário de Andrade, porém, a temática apresentada não se esgota. É
possível, por exemplo, estudar o escritor Mário de Andrade através de seu fichário
analítico à luz da Biblioteconomia, tendo em vista a grandeza de sua criação a partir
de sua biblioteca particular.
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APÊNDICE A: ENTREVISTA COM A SUPERVISORA TÉCNICA DA BIBLIOTECA
DO IEB-USP
Fernanda10: Quando a biblioteca de Mário de Andrade foi transferida para o
IEB? Os 17.624 volumes estão no IEB?
Daniela11: A Biblioteca de Mário de Andrade, juntamente com sua
documentação pessoal, objetos de arte e parte de seu mobiliário, foi comprada em
1968 por um valor simbólico pelo Governo do Estado de SP e incorporada ao IEB
graças aos esforços dos professores Antonio Candido, que fora amigo do escritor e
coordenava desde 1962 um grupo de pesquisa de sua biblioteca, e José Aderaldo
Castello, então diretor do Instituto criado por Sérgio Buarque de Holanda. Foi a
segunda coleção adquirida pelo IEB, após a coleção do bibliófilo João Fernando de
Almeida Prado, no mesmo ano em que se incorporou outra coleção importante de
obras raríssimas, a do jurista Alberto Lamego.
Os 17.624 volumes encontram-se no IEB, porém, em 2015, por uma questão
de organização, as cerca de 2.000 partituras impressas que compunham esse
número foram transferidas para o setor de Arquivo do IEB, onde já se encontravam
as partituras manuscritas.

Fernanda: Além dos livros, quais outros materiais fazem parte da biblioteca
de Mário de Andrade?
Daniela: A coleção Mário de Andrade distribui-se pelos três acervos do IEB:
Biblioteca, Arquivo e Coleção de Artes Visuais. A Biblioteca detém a guarda apenas
dos livros, separatas, opúsculos e periódicos que pertenceram ao escritor.

Fernanda: A classificação criada por Mário de Andrade foi mantida quando a
biblioteca se mudou para o IEB?
Daniela: Não, na Biblioteca utiliza-se da Classificação Decimal Dewey após a
sigla MA, que designa essa coleção, para os livros e separatas e da ordenação
alfabética para os periódicos.

10
11

Fernanda do Nascimento Santos – pesquisadora.
Daniela Piantola – entrevistada.
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Fernanda: Esta classificação foi criada apenas para os livros ou para outros
materiais da biblioteca de Mário de Andrade? Todos eles possuíam esta
classificação?
Daniela: Essa classificação era utilizada apenas para os livros e periódicos.
Algumas poucas pastas com materiais encadernados que se encontram no Arquivo
também receberam essa etiqueta.

Fernanda: Mário de Andrade fazia etiquetas para colar nos livros? Se sim, de
que forma as etiquetas eram coladas? Na folha de rosto e na lombada dos livros?
Na estante e nas prateleiras? Havia algum carimbo ou outra identificação interna?
Daniela: As etiquetas eram coladas apenas na folha de rosto ou na página de
anterrosto das obras.

Fernanda: Mário de Andrade tinha alguma lista com a relação dos livros que
ele colecionava?
Daniela: Não temos conhecimento de nenhuma relação desses livros. Mário
de Andrade desenvolveu um fichário analítico, hoje sob a guarda do setor de
Arquivo, onde ele dispunha seus fichamentos de leitura, recortes, anotações, etc. e
que muitas vezes remetiam aos livros que colecionava e a essa classificação.

Fernanda: Como era feita a busca por um livro no método criado por Mário
de Andrade?
Daniela: Não há ninguém melhor para descrever o sistema de classificação
utilizado por Mário de Andrade do que a profa. Telê Ancona Lopes, que pesquisa
esse acervo desde 1962, ainda quando ele se encontrava na casa de Mário de
Andrade, em seus lugares originais:
“A biblioteca é a alma da casa. Na classificação, os volumes arranjam-se pela
ordem de entrada, conforme a disposição das estantes nos cômodos; áreas são
misturadas, exceto música, etnografia e literatura brasileira com dedicatória dos
autores. Livros, opúsculos, revistas ou jornais literários portam, na página de
anterrosto ou de rosto, etiqueta impressa, onde uma cruz, sob o cabeçalho “MÁRIO
DE ANDRADE”, abre quatro campos, preenchidos a caneta, tinta preta. No primeiro,
à esquerda, o cômodo é designado pela letra maiúscula (de A até G); no segundo, à
direita, o algarismo romano demarca a estante; a letra minúscula, abaixo da
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maiúscula, traz a prateira e, por último, o algarismo arábico estipula a unidade.”
(Lopez, Telê Ancona. Mário de Andrade leitor e escritor: uma abordagem de sua
biblioteca e de sua marginália. In: Escritos: Revista da Fundação Casa de Rui
Barbosa, ano 5, n.5, 2011.)

Fernanda: Há alguma informação ou indício de como partiu a ideia de Mário
de Andrade para criar esta classificação?
Daniela: Não temos essa informação.
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APÊNDICE B: RELATO DA VISITA TÉCNICA AO ARQUIVO E À BIBLIOTECA DO
IEB-USP
Conforme mencionado no capítulo 3 Metodologia, a coleção de Mário de
Andrade foi transferida para a biblioteca do IEB-USP anos após a sua morte. Desta
forma, foi imprescindível a visita técnica à biblioteca, com o objetivo de conhecer e
analisar melhor a classificação criada pelo escritor.
Na data e horário marcado, realizou-se a pesquisa no arquivo do fichário
analítico do escritor, com o apoio da Elisabete Marin Ribas, supervisora técnica de
serviço do arquivo, e do Adriano de Castro Meyer, que faz parte da equipe de
atendimento. O documento é composto de 244 páginas e contêm informações sobre
as 9634 fichas de leitura de Mário de Andrade. Durante a análise do fichário
analítico, foi identificada a semelhança com o sistema de classificação criado por
Dewey, pois as fichas do escritor estão separadas por grandes assuntos, que são
desmembrados. No entanto, os temas giram em torno do interesse particular do
escritor, a saber: 0 – Obras Gerais; 1 – Música; 2 – Literatura; 3 – Artes Plásticas; 4
– Estética; 5 – Filosofia e Religião; 6 – Ciências; 7 – Psicologia; 8 – Sociologia e
História; e 9 – Brasil.
Após a consulta ao documento, foram verificadas algumas das fichas de
leitura de Mário de Andrade, com o auxílio do funcionário Marco Antonio Teixeira
Junior, que explicou a dinâmica e a lógica da composição das fichas. Portanto,
conforme informado por Marco, em geral, as fichas continham o número
correspondente ao assunto, a referência a este assunto e a localização geográfica
de onde este documento poderia ser encontrado na coleção do escritor.
Na sequência, iniciou-se a visita técnica na biblioteca, sendo orientada pela
Daniela Piantola. A supervisora técnica informou que o local abriga, atualmente, 32
coleções especiais de grandes personalidades. A coleção de Mário de Andrade
estava localizada no 3º andar da biblioteca, em seis estantes frente e verso. Como
respondido previamente na entrevista aplicada por e-mail, não foi mantida a
classificação criada pelo escritor para a organização de sua coleção na biblioteca no
IEB; a equipe da biblioteca optou pela CDD para a classificação das suas coleções,
em geral.
Durante a visita técnica, houve a oportunidade de conhecer alguns itens da
coleção do escritor, como jornais da época e revistas, que também continham a
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etiqueta de classificação criada por Mário de Andrade, e algumas obras especiais,
como o livro Vom Roroima Zum Orinoco, de Theodor Koch-Grünberg, que inspirou o
escritor a escrever sua obra-prima Macunaíma. Após, foram consultadas as obras
pré-selecionadas por e-mail e registrada a folha de rosto de cada livro com as
etiquetas que continham a classificação desenvolvida por Mário de Andrade.

