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um monumento de duzentos anos

Mais que um registro histórico, esta publicação 
comemorativa dos 200 anos da primeira biblioteca do Brasil 
— a Biblioteca Pública do Estado da Bahia — é uma home-
nagem à cultura baiana e em especial à classe dos bibliote-
cários, que tão relevantes serviços prestam ao desenvolvi-
mento do Estado.

As bibliotecas públicas são importantes centros 
educativos, irradiadores de conhecimento, arte e cultura. 
Mas, preponderantemente, como uma enciclopédia gigante, 
destinam-se a democratizar o acesso equitativo ao mundo 
dos livros, possibilitando, assim, o desenvolvimento amplo 
e justo do indivíduo. Além disso, qualquer biblioteca cons-
titui um “lugar” insubstituível para os estudiosos, pesquisa-
dores, especialistas, estudantes, escritores: é na biblioteca 
que eles muitas vezes começam suas carreiras e é para elas 
que eles voltam, mais tarde, nos livros de sua autoria, que 
escreveram a partir do que leram. Por estas razões – e certa-
mente por algumas outras tantas —, as principais nações do 
mundo se esforçam por preservar os tesouros do acervo de 
suas bibliotecas, sem os quais qualquer civilização ou povo 
ficariam empobrecidos.

Embora ainda não seja em número ideal, nos-
so País reúne uma boa quantidade de bibliotecas, dentre as 
quais a Biblioteca Pública do Estado da Bahia, que há duzen-
tos anos conduz e desenvolve com esmero o seu emblema: 
expandir o conhecimento e popularizar o acesso ao livro.

Minha satisfação, portanto, como Diretor Geral 
da Fundação Pedro Calmon, não é pequena. Se esta data já 
é histórica, pelos duzentos anos passados desde a inaugura-
ção da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, ainda mais o 
será depois deste livro, em que a história da referida biblio-
teca se confunde, em grande parte, com a própria existência 
da Bahia, enquanto povo e Estado.

Ubiratan Castro de Araújo
Fundação Pedro Calmon
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Nesta nova era em que o homem cada vez 
mais interage em busca de novos horizontes e a tecnolo-
gia cibernética tende a envolvê-lo em um mundo moder-
no e ágil, a sociedade deve estar permanentemente atenta 
à preservação dos valores culturais, sem esquecer que o 
passado é uma peça fundamental para o seu próprio pro-
cesso de desenvolvimento.

Da responsabilidade de resgatar e preservar 
a história, para que as gerações atuais e futuras possam 
compreender melhor os acontecimentos socioculturais que 
compõem a sua memória, nasce o livro que descreve a tra-
jetória da primeira Biblioteca Pública não só da Bahia, mas 
do Brasil e da América Latina, idealizada por Pedro Gomes 
Ferrão Castellobranco e criada, em 13 de maio de 1811, 
por Dom Marcos de Noronha e Britto, 8º conde dos Arcos, 
então governador da Capitania da Bahia, em coincidência 
com um momento muito especial da história brasileira — 
o da transferência do príncipe regente D. João e sua corte 
para o Brasil. É o período em que se vê surgir a Tipografia 
de Manoel Antonio da Silva Serva, com a impressão do pri-
meiro jornal editado em terras baianas e segundo do país 
— o Idade d’Ouro do Brazil —, e se vê nascer a primeira es-
cola superior do Brasil — a Escola de Cirurgia da Bahia, em 
Salvador.

aPresentação
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A Biblioteca Pública da Bahia dá seus primei-
ros passos na vida cultural da cidade, tornando-se ponto 
de referência da cultura baiana. Em seus salões, viajantes 
como James Prior, Jean-Ferdinand Denis, Louis-François 
Tollenare, Karl Friedrich Philipp von Martius, entre outros, 
surpreendem-se por encontrar em terra tão exótica uma 
casa que guarda tão rico acervo; estudantes se debruçam 
à procura da fonte do saber; pessoas passam seus mo-
mentos de lazer lendo um jornal ou uma revista, buscan-
do, entre folhas, sonhos e certezas.

Para traçar esta memória cronológica, reali-
zou-se, durante quarenta e cinco meses, investigação em 
instituições da Bahia e do Rio de Janeiro, pesquisando-se 
cerca de 5.500 documentos, em sua grande maioria ma-
nuscritos dos séculos XIX e XX, entre ofícios, relatórios, 
cartas e bilhetes, ordenando os fatos que refletem a res-
ponsabilidade e a dedicação de todos aqueles que se em-
penharam em valorizar a cultura, resgatando, preservan-
do e divulgando o conhecimento acumulado através dos 
séculos.

Os documentos legislativos bem como as falas 
e mensagens do Governo formaram a base para a com-
preensão das transformações administrativas ocorridas 
na Biblioteca Pública da Bahia desde o século XIX até os 
nossos dias, acompanhando as necessidades sociais e po-
líticas de cada época. Outras fontes de pesquisa foram os 
periódicos dos séculos XIX e XX, entre eles jornais como 
Idade d’Ouro do Brazil, Diário de Notícias e A Tarde.

As visitas aos locais anteriormente ocupados 
pela instituição bem como o material fotográfico reco-
lhido elucidaram pontos sobre esses espaços que os do-
cumentos consultados não deixam claros. Pôde-se, por 
exemplo, dimensionar com exatidão a destruição do aces-
so ao salão da antiga Livraria do Colégio dos Jesuítas, na 
Catedral Basílica, onde inicialmente funcionou a Bibliote-
ca, assim como identificar sua disposição nas dependên-
cias do Palácio do Governo, hoje Palácio Rio Branco, no 
início do século XX.

As dificuldades para reunir as informações 
não foram poucas. Por ocasião da pesquisa, a Biblioteca 
Pública do Estado da Bahia, depositária de grande parte 
dos documentos, havia cerrado suas portas em função da 
completa reforma pela qual vinha passando, e todo o seu 
acervo, preservado em caixas, era de difícil alcance. Outra 
instituição a que apenas se teve acesso depois de pratica-
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mente completada toda a fase de pesquisa foi o Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia, por também encontra-
rem-se em reforma suas instalações.

As contribuições para a execução deste tra-
balho suplantaram as dificuldades. É de justiça citar-se a 
doação de material de pesquisa sobre a Biblioteca no sé-
culo XIX e início do século XX realizada no Arquivo Públi-
co do Estado da Bahia, entre os anos de 1976 e 1977, pela 
equipe do professor e teólogo Jean Bauzin, que em muito 
contribuiu para confirmar fontes pesquisadas.

Cumpre ainda ressaltar a disposição de Suza-
na Presídio, então diretora da Biblioteca, em promover o 
acesso a documentos administrativos dos anos de 1960 
a 1998 e a alguns jornais dos séculos XIX e XX, parte do 
acervo não disponível para consulta naquela ocasião, pelo 
motivo já apontado.

O livro foi dividido em três partes: a primei-
ra retrata os acontecimentos que tiveram lugar no século 
XIX; a segunda acompanha os passos da instituição du-
rante o século XX; e a terceira, em um novo milênio. 

Nas citações ao longo do texto — transcritas 
em itálico —, optou-se por manter a ortografia apresenta-
da nos documentos originais, do mesmo modo se proce-
dendo em relação aos nomes próprios mencionados. 

Com a divulgação deste trabalho, espera-se 
estar contribuindo com mais uma página para a história 
do Brasil e da Bahia, estado que sempre ocupou posição 
de vanguarda na cultura do país.

Os Autores
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A Biblioteca 
Pública da Bahia  
no século XiX
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A data é 13 de maio, uma segunda-feira. O ano é 
o de 1811, início da segunda década do século XIX. Este não 
é, nem será a partir desta data, um dia comum para a vida 
cultural da Cidade do Salvador. Situada na entrada da Baía 
de Todos-os-Santos, assim batizada por Américo Vespúcio 
por ter sido descoberta a 1º de novembro, dia de Todos 
os Santos, a cidade, fundada em 1549 por Tomé de Souza, 
primeiro governador-geral, e sede do Governo Colonial até 
1763, engalana-se para acontecimento dos mais auspiciosos. 
Em ato solene, sob a direção de D. Marcos de Noronha e 
Britto, 8º conde dos Arcos, governador da Capitania da 
Bahia, é criada a Livraria Pública ou Biblioteca Pública da 
Bahia.

d. Marcos de Noronha e Britto, 
8º conde dos Arcos,  
governador da capitania da Bahia 
quando da fundação da BPB em 1811  
Fonte: ARAGÃo, 1878, s.p.
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a criação

Numa concepção primorosa, o coronel Pedro 
Gomes Ferrão Castellobranco, intelectual baiano, residente 
no Solar do Ferrão, na Rua Gregório de Mattos, apresenta a 
D. Marcos de Noronha e Britto, governador da Capitania da 
Bahia, em 26 de abril de 1811, um documento denominado 
Plano para o estabelecimento de huma bibliotheca publica na 
Cidade de S. Salvador - Bahia de Todos os Santos, offerecido á 
Approvação do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde 
dos Arcos, Governador, e Capitão General desta Capitania, nos 
seguintes termos: 

As Benéficas Intenções de SUA ALTEZA REAL para 
com todos os Vassallos deste novo Imperio, para sua 
felicidade, augmento, e esplendor manifestas nas 
Leis, e Providencias, tão saudaveis, como liberaes, 
de que diariamente somos o objecto, e testemunhas, 
acabão de patentear-se-nos na especial Mercê de 
conceder a esta Capitanía pela Carta Regia de 5 de 
Fevereiro annuindo á Paternal representação, e súp-
plica do nosso Actual Governador e Capitão General, 
o Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde dos 
Arcos, o uso da Typographia, e authorizando-o para 
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a escolha, e nomeação de pessoas de probidade, e li-
teratura, para Censores dos Escriptos, que se derem 
ao Prelo.
Conhece o nosso Augusto Soberano que o maior bem 
que póde fazer aos seus Vassallos, aquelle que nunca 
se tem recebido senão das Mãos Benéficas dos Prin-
cipes Justos, e Virtuosos he facilitar-lhes, e promover 
todos os meios da pública, e particular instrucção: he 
só talvez á ignorancia dos Póvos que se devem impu-
tar as desgraças que os opprimem, he obsecando-os, 
que os crimes se arraigão, e que os Tyrannos se en-
thronizão: he por meio das luzes, e da verdade, que a 
Virtude se firma, e que os Direitos dos Principes ad-
quirem por bases a Benção do Ceo, o amor dos póvos, 
e o respeito da Posteridade. E que meio mais efficaz 
para a difusão das luzes, que a immortal invenção da 
Imprensa cujo uso acaba de ser-nos concedido! Com 
tudo, para que elle nos seja util no actual estado des-
te Paiz, são indispensáveis, e muito urgentes outras 
providencias.
Padece o Brazil, e particularmente esta Capital a 
mais absoluta falta de meios para entrarmos em re-
lação de idéas com os Escriptores da Europa, e para 
se nos patentearem os thesouros do saber espalhados 
nas suas obras, sem as quaes nem se poderáõ conser-
var as idéas adquiridas, e muito menos promovelas a 
beneficio da Sociedade.
Animado porém pelo actual mais que nosso Gover-
nador nosso Amigo he, que me attrevo a offerecer ao 
Público o seguinte Plano dirigido a remover-se o pri-
meiro, e maior abstaculo que se offerece á Instrucção 
pública, o qual consiste na falta de livros, e noticias 
do Estado das Artes, e Sciencias na Europa. Se este 
Plano tiver a fortuna de agradar no seu objecto, elle 
pela sua propria constituição he susceptivel de qual-
quer melhoramento, e por isso mesmo parece que 
sem receio se poderá adoptar.1 

Em resposta ao projeto apresentado, o gover-
nador da Capitania, através de comunicado de 30 de abril 
de 1811, confirma a aprovação do Plano e encarrega seu 
autor da implantação da Biblioteca:

Sendo a livraria publica, hum Estabelecim.to suma-
mente analogo ás sempre Bemfazejas Intençoens 
do nosso Querido Soberano; e sendo mais que nun-
ca opportuna a sua Instituição, nesse momento em 
que o Mesmo Augusto Senhor, acaba de pronunciar 
o mais intenso Amor, e Paternal disvelo, por seus 
fieis Vassalos habitantes da Bahia, concedendo-lhes 
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a magnifica, e para sempre memoravel Graça, do uzo 
da Imprensa; não perco tempo em approvar o Plano, 
para o estabelecim.to de huma Bibliotheca publica, que 
V. S. a me aprezenta.
Como nelle, muito refletidam.te se nota, a propriedade 
de hum dos logares, para dirigir os primeiros arranja-
mentos, e operaçõens economicas, daquelle estabele-
cim.to: nomeio, e encarrego a V. S. a não só da execução 
de todas as medidas, mencionadas naquelle Plano, mas 
tão bem a direcção, de todos os objectos e trabalhos in-
termediarios athé a perfeição, daquelle excellente esta-
belecim.to. Espero que V. S.a impellido pelo amor da sua 
Patria, e tendo em vista a gratidão da Posteridade, se 
empregue com a mais forte constancia, no desempenho 
das importantes funçoens, que desde agora, lhe ficão 
incumbidas.2 

A ideia da criação de uma biblioteca pública é 
louvada pelo príncipe regente D. João, como se depreende 
de Aviso do Governo da Capitania dirigido a Pedro Ferrão, 
em 9 de julho subsequente:

Em observancia da Ordem Regia, em data de 25 de ju-
nho do prezente anno, louvo a V. S.a no mesmo Augusto 
Nome de Sua Alteza Real, o Principe Regente Nosso S.or 

por ter sido o primeiro que concorreo para o estabele-
cimento da Livraria Publica desta Capital.3
Em 4 de novembro do mesmo ano, Pedro Fer-

rão, em carta ao conde dos Arcos, faz referência ao Aviso:
S. A. R. houve por Bem approvar este estabelecimento e 
pela sua Real Grandeza ordenou ao nosso Governador, 
que me louvasse em seu Real nome pelo pouco q. para 
elle tenha concorrido. Esta Mercê e o ardente desejo 

O antigo Palácio do Governo 
da Província da Bahia  
à Praça Rio Branco, depois Praça 
Municipal, século XIX  
Fonte: SOUZA, 1949, p.106.
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que tenho de ser util á minha Patria farão certamente 
com que eu não cesse de applicar todos os meios para 
o promover.4
A data escolhida para a solenidade de criação — 

o mencionado 13 de maio de 1811 — homenageia o príncipe 
regente: é o dia em que comemora seu quadragésimo quarto 
aniversário natalício. O local da solenidade não poderia ser 
outro: o salão nobre dos despachos, denominado dossel, do 
palácio sede do Governo e residência oficial do governador, 
atual Palácio Rio Branco.

Nesse mesmo dia, o Governo autoriza a criação 
da Tipographia Oficial de Manoel Antonio da Silva Serva, re-
ferendando a carta de 11 de abril de 1811 enviada a Serva 
pelo conde dos Arcos:

Sendo o Principe Regente Nosso S° servido por Carta 
Régia de 5 de Fevereiro do presente anno, facultar a 
Vmª, a necessaria permissão, de estabelecer a Tipo-
grahia, que pretende erigir nesta cidª, com a denomi-
nação de Serva, e havendo outrossim por bem, ordenar 
a forma porque se deve regular este estabelecimento. 
Previno a Vmª de que nenhum manuzcrito possa im-
primir, ou qualquer Livro reimprimir, na sua tipo-
graphia, sem preceder licença minha, de acordo com 
o Reverendo Arcebispo desta Diosese, imprimindo-se 
sempre em todas os exemplares o ultimo Despacho 
da permissão concedida, para a qual haja Privilegio 
exclusivo, facultado ao primeiro Editor, e de todas as 
mais que na sobredita forma imprimir, ou reimprimir, 
enviará sempre hum exemplar para a Secretaria deste 
governo o que participo a Vma para sua devida execu-
ção.5 

Na solene ocasião, o padre Ignacio José de Ma-
cedo, pregador de Sua Majestade e professor de Filosofia 
na Bahia, recita a Oração gratulatoria ao Príncipe Regente..., 
destacando o papel das bibliotecas no mundo e ressaltan-
do a contribuição do príncipe regente e do conde dos Arcos 
para a criação de huma Bibliotheca para a geral instrucção.6 

Sobre esse evento, diria mais tarde Moniz de 
Aragão:

Foi um acto solenne a sessão da abertura da Biblio-
theca Publica da Bahia, ao qual assistiram o Conde 
dos Arcos como subscriptor, e quasi todas as pessoas 
gradas e distinctas da provincia, que tambem o eram; 
mas n’aquella magestosa reunião da população que 
se agglomerava para assistir á inauguração de um es-
tabelecimento de tão grande utilidade, para o desen-
volvimento da instrucção publica, derramou-se uma 
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nuvem de desagrado, quando vazios ficaram os logares 
destinados aos Desembargadores que propositalmente 
deixaram de comparecer a este acto de tanta magnitude. 
Dera logar a esta circunstancia a preferencia estabeleci-
da, pelo Governador, no cortejo de 25 de Abril, dos offi-
ciais militares sobre os membros da Relação, e da Camara 
da Cidade; a ausencia porem dessa illustre corporação, 
em ocasião de tanto regosijo, não só foi estranhada pela 
população, como tambem asperamente censurada pelo 
Governo.7 

Folha de rosto da Oração gratulatoria ao Príncipe 
Regente..., 1818. 
Fonte: Acervo BPEB.
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E, referindo-se ao panorama intelectual baiano 
na época da criação da Biblioteca: 

Havia então na Bahia uma pleiade illustrada de litte-
ratos, que antecipando a sua epocha, tinham elevado 
inspirações ousadas de conquistar sciencias e liberda-
des, nas lições que foram beber no outro continenti, 
n’aquellas que de lá recebiam avidos; distinguai-se, 
entre elles, o Coronel Pedro Gomes Ferrão Castello-
branco, proprietario abastado e oriundo de uma das 
mais distinctas familias da Provincia, que em repeti-
das viagens á Europa havia adquirido conhecimentos 
sufficientes para que podesse empenhar-se na grande 
contenção da intelligencia contra as preocupações 
passadas; acompanhava-o o seu primo Alexandre 
Gomes Ferrão Castellobranco, que foi depois um dos 
representantes do Brazil nas Cortes Geraes, Extraor-
dinarias e Constituintes da Nação Portugueza, apar-
tando-se desta vida tão de prestes, que nem poude 
deixar memoria dos desejos que nutria pelo desenvol-
vimento da prosperidade nacional; avultava o Padre 
Francisco Agostinho Gomes, representante tambem 
da Bahia nas Còrtes de Lisbóa, onde se distinguio pelo 
patriotismo com que recusou jurar a Constituição de 
1822; sobresahia o Dr. Domingos Borges de Barros, 
que foi também deputado ás Còrtes e depois Senador 
do Imperio e Visconde de Pedra Branca; e a par delles 
ergueo-se o vulto do intrepido e ousado Inspector das 
tropas Felisberto Caldeiras Brant Pontes, depois Mar-
ques de Barbacena, Mineiro por nascimento, Bahiano 
de coração, que tanto se illustrou no dia 10 de feverei-
ro, antecipando as ideias que deviam conquistar para 
sua patria um lugar distincto entre as nações livres 
e independentes: alem de muitos outros, cuja vida e 
aspirações não tinham sido limitadas pelo horisonte 
acanhado da colonia, em que ainda se não tinham de-
senvolvido as grandes luctas do progresso.8
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a instalação da BiBlioteca e seu corPo 
funcional

Ao elaborar o referido Plano, a ideia de Pedro 
Ferrão era de que a Biblioteca ocupasse uma casa ampla, 
para melhor abrigar os livros e seus usuários:

Tomar-se-há huma casa sufficiente para os fins pro-
postos, a qual deve ser dentro da Cidade, em sitio 
agradavel, bem arejada, e não muito proxima aos lu-
gares mais frequentados. Essa casa será ornada com 
possivel decencia, e sempre de modo, que se possa es-
tar nella com aceio, e satisfação. Na sála principal, ha-
verá huma grande meza com assentos ao redor, sobre 
a qual estarão as Gazetas mais recentes, papel, e tudo 
mais necessario para escripta.9
A realidade, porém, é outra. A recém-criada Bi-

blioteca enfrenta seu primeiro problema: onde instalar-se? 
Resolve o Governo que o melhor local é a antiga Livraria do 
Colégio dos Jesuítas, situada acima da sacristia da Igreja, 
atual Catedral Basílica, na Freguesia da Sé, construída pe-
los religiosos da Companhia de Jesus, tendo à frente o padre 
Manuel da Nóbrega. Depois de passar por uma reforma geral 
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nas suas dependências, é finalmente franqueada ao público 
no dia 4 de agosto de 1811, em seção solene em que Pedro 
Ferrão profere discurso.

Na ocasião, o jornal Idade d’Ouro do Brazil traz 
a seguinte matéria:

Domingo 4 do corrente se fez a abertura solemne da Li-
vraria desta Cidade na mesma casa, que foi Livraria do 
Collegio dos proscriptos Jesuitas.
A presença do excellentissimo Senhor Conde dos Arcos 
nosso amavel Governador deu o maior lustre a este acto 
brihantissimo pela deliciosa situação da sala, que ele-
vada na eminencia da Cidade, e do edificio do Collegio 
domina esta Bahia; pelo concurso de pessoas de todas as 
Ordens; e pelas doces esperanças de melhoramento, que 
prognostica a diffusão das luzes.
Conhecimentos de todos os generos postos ao alcance 
de todos os curiosos hão de excitar os talentos atégora 
amortecidos, e a Bahia no Zenith de sua gloria abençoa-
rá perpetuamente os dias verdadeiramente d’ouro desta 
não-pensada regeneração.
Nesta occasião recitou o Coronel Pedro Gomes Ferrão 
Castel-branco huma elegantissima oração, em que se 
notava erudição escolhida, e literatura vasta com pro-
fundas reflexões adequadas ás circunstancias, e a atual 
situação politica do mundo.10

Detalhes da escadaria de acesso 
às dependências da BPB na atual 
Catedral Basílica de Salvador  
Foto de José Martiniano

Sala do diretor da BPB localizada acima da sacristia  
da atual catedral Basílica de Salvador
Foto de José Martiniano
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Pedro Ferrão também aponta em seu Plano a 
formação e as atribuições de um corpo funcional:

Os officiaes da Casa, por agora, serão unicamente 
hum Bibliothecario, um moço servente, hum porteiro, 
e hum moço empregado em a trazer sempre no maior 
aceio. Criar-se-hão depois os mais Officiaes, que os 
Subscriptores julgarem necessarios.
O Bibliothecario, deverá ser um sugeito de uma boa 
conducta, que saiba bem ler, escrever, e contar, sendo 
muito para desejar-se, que tenha conhecimento das 
Linguas, principalmente a Latina, Franceza, e Ingleza. 
Os moços serventes deveráõ tambem saber ler, escre-
ver, e contar. O Porteiro terá as mesmas qualidades.
Todos estes Officiaes, e tudo quanto for relativo á exe-
cução do que estiver determinado pelos Subscriptores, 
a boa ordem, e regimen da Casa, ficão debaixo da Au-
thoridade do Censor.
O Author deste Plano offerece desde já em dom per-
petuo todos os seus Livros, e cinquenta mil reis para o 
Fundo do Estabelecimento.11

Da Livraria do Colégio dos Jesuítas, a Biblioteca 
incorpora os livros deixados pelos religiosos quando expul-
sos pelo marquês de Pombal.

Salão de leitura da BPB  
e seu artístico teto  
na atual catedral Basílica  
de Salvador 
Fonte: Acervo BPeB.
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os suBscritores

No seu Plano para o estabelecimento de huma 
bibliotheca publica..., Pedro Ferrão indica ao Governo quem 
poderia contribuir para a sua manutenção: os subscritores.

Far-se-há hum Fundo, por subscripção, para se man-
darem vir de Londres, e de quaesquer outros Paizes, 
que tiverem relações com esta cidade os Periodicos de 
melhor reputação literaria, e de mais ampla instruc-
ção. Estes viráõ remettidos a qualquer dos Censores 
da Typographia desta Cidade que a rogo dos Subscrip-
tores quizer servir o Público, com ausencia aos outros, 
e por elle seráõ abertos, e communicados ao Governo 
donde passaráõ á casa para esse fim destinada, e nella 
estarão patentes por espaço de tres dias ao exame, e 
leitura, que qualquer dos assignantes quizer nelles 
fazer, e passado esse termo poderáõ pedir, e ser-lhes-
-há confiado um dos ditos Periodicos, ou Folhas por 
tempo de vinte quatro horas prefixas deixando recibo 
á pessoa encarregada da sua guarda, e conservação, 
e depois de vistos, serão recolhidos em huma Estan-
te fechada, e não se darão mais a ler, senão aos as-
signantes, e na mesma casa, quando por estes forem 
pedidos.12

Detalhe do teto do salão de leitura da 
BPB na antiga Livraria do Colégio dos 
Jesuítas, acima da sacristia da atual 
Catedral Basílica de Salvador  
Foto de Dario Guimarães Neto
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Quanto à compra e escolha dos livros para com-
por o acervo, o idealizador ressalta que:

O excedente da Subscripção, depois de deduzidas as 
despezas necessárias á conservação deste Estabeleci-
mento, será applicado á compra de Livros, e Mappas, 
que tambem serão conservados debaixo da mesma 
guarda, e condições dos Periodicos, até que a abun-
dancia delles, e os fundos da Sociedade sejão taes, que 
se possa constituir em huma Bibliotheca pública, para 
a qual se formaráõ Estatutos.
Para a escolha dos Livros, que se devem mandar vir da 
Europa, haverá de tres em tres mezes huma Sessão dos 
Subscriptores que se acharem presentes, a qual será 
presidida pelo Censor, e cada hum delles poderá lem-
brar os livros que bem lhe parecer dando a razão da 
sua escolha, e depois de ouvidos, e tomados os aponta-
mentos necessarios nomear-se-hão dois Socios, com os 
quaes o Censor fará a lista das encommendas á pro-
porção dos Fundos do Estabelecimento.
Os Subscriptores assim juntos poderáõ lembrar, tra-
tar, e decidir tudo o mais que for conernente ao esta-
belecimento, sua conservação, e augmento.
Hum dos Subscriptores será eleito por maioridade de 
votos Thesoureiro, e outro Secretario, e para que este 
encargo se não faça pezado, far-se-ha annualmente 
huma nova Eleição. As obrigações destes Socios, serão 
declaradas em hum Regimento approvado pela plura-
lidade dos Subscriptores, no qual se ordenaráõ igual-
mente as obrigações das mais pessoas empregadas 
neste Estabelecimento, sua economia e conservação.13

No que se refere às contribuições e doações, Pe-
dro Ferrão sugere:

A subscripção será de doze mil reis de entrada, e de 
dez anualmente, tão pequena quantia, que he muito 
menor que a que pagão os assignantes de qualquer 
Gazeta da Europa; e por meio della não só adquiri-
ráõ os Subscriptores a gloria de haverem concorrido 
para hum Estabelecimento de utilidade universal, mas 
tambem o de terem accesso á leitura de todos os bons 
periodicos, e dos livros que existirem nelle.
Para que destes Elementos se possa formar com mais 
brevidade huma Bibliotheca ampla, e capaz de preen-
cher os fins de huma geral instrucção, serão convida-
dos os Subscriptores a entrarem para este Estabele-
cimento com as suas Livrarias particulares, ou com 
aquellas obras, que poderem dispensar do seu uso or-
dinario, as quaes serão recebidas pelo Bibliothecario, 
em depósito, ou por doação, do que se lhes dará huma 
clareza, e far-se-hão os assentos necessarios. A doa-
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ção, ou emprestimo far-se-há pública por meio da Im-
prensa, e huma cópia della será remettida ao Illustris-
simo e Excellentissimo Senhor Capitão General desta 
Capitanía, com o nome do que a houver feito, como de 
hum Bemfeitor do Público, Amigo da Patria, zeloso dos 
verdadeiros interesses do Soberano.14 
Inicialmente, a Biblioteca Pública da Bahia dis-

põe de um acervo de 3.000 volumes, em sua maioria em 
língua francesa, oriundos das doações tanto de seu criador 
— que oferece toda a sua biblioteca particular —, quan-
to de outros intelectuais como Alexandre Gomes Castello-
branco, o padre Agostinho Gomes e até mesmo o próprio 
governador da Capitania, que envia oitenta obras de auto-
res escolhidos, a título de empréstimo, sob a condição de 
que pelo tempo adiante os tornasse a haver a si, em conse-
qüência de ter sido meramente a sua prestação um meio de 
adquirir a doação de outros de pessoas particulares.15

De idealizador e organizador, o coronel Pedro 
Ferrão torna-se o primeiro administrador da instituição. 
Para desempenhar-se de sua missão, assim compõe o qua-
dro funcional: o padre Francisco Agostinho Gomes, secre-

Porta de acesso às dependências da BPB 
localizadas acima da sacristia  
da atual Catedral Basílica de Salvador 
Fonte: SAMPAIO, 2005, p.209.

Catedral Basílica de Salvador no Terreiro de Jesus 
Fonte: SAMPAIO, 2005, p.209.
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tário; o negociante Manoel José de Mello, tesoureiro; Lúcio 
José de Matos, bibliotecário; José Avelino Balboa, adminis-
trador das subscrições; e mais dois serventes e um porteiro.

Fiéis ao propósito de que Salvador viesse a pos-
suir e manter uma biblioteca pública, sessenta cidadãos, 
entre eles a condessa da Ponte, aceitam contribuir para sua 
subsistência. Encabeçados por Pedro Ferrão, que concorre 
com a quantia de 50$000rs., além de sua subscrição anual, 
estabelecida em 10$000rs., arrecada-se, por ocasião de sua 
abertura, um total de 3:261$000rs. Assim sendo, a Biblio-
teca é subvencionada, no seu início, pela iniciativa privada.

Entrada Subscripção 
annual.

O Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor Conde dos  
Arcos, Governador, e Capitão General - - - - - - - - - - - - - - - -  
Offerece todos os seus Livros de Historia, Poesia, e materias 
amenas por todo o tempo do seu Governo.

O Excellentissimo, e Reverendissimo Senhor Arcebispo  
da Bahia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Excellentissima Condessa da Ponte  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
O Conselheiro Chanceller da Relação Antonio Luiz  

Pereira da Cunha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Offerece alguns volumes durante a sua residencia  
nesta Cidade.

Felisberto Caldeira Brant Pontes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joaquim Ignacio de Sequeira Bulcão   - - - - - - - - - - - - - - - - -  
João Rodrigues de Brito   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

E alguns livros.
Antonio Fructuoso de Menezes Dórea - - - - - - - - - - - - - - - - - 
João Joaquim da Silva Guimarães - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Offerece huma Edição de Historia Romana de Rolim.
Manoel Ignacio da Cunha e Menezes  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Antonio Brandão Pereira Marinho Falcão  - - - - - - - - - - - - -
Bento de Araujo Lopes Villas-boas  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
José Joaquim Muniz Barreto  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nicoláo Carneiro da Rocha e Menezes  - - - - - - - - - - - - - - - -
Manoel de Lima Pereira  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Antonio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque   - - - - - -
Manoel Ferreira de Andrade  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dará alguns livros.
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Continuar-se-há.16

Subscripção para o estabelecimento da Livraria pública.
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Com vistas à ampliação do acervo, recorre-se ao 
jornal Idade d’Ouro do Brazil que, em sua edição de 16 de 
agosto de 1811, publica o seguinte apelo: 

Todas as Pessoas que por Patriotismo quiserem subs-
crever para a Livraria publica desta Cidade o poderão 
fazer na Caza da mesma Livraria no Livro para este fim 
destinado, do que também lhes resultara a vantagem 
do empréstimo de Livros, e da leitura de todas as Gaze-
tas e Periodicos de melhor reputação. Quem quiser ven-
der Livros novos, ou em bom uso, falle ao Bibliothecario 
da mesma Livraria no Collegio desta Cidade.17

Entretanto, passada a euforia do momento ini-
cial, as subscrições tornam-se escassas e, em fins de 1812, 
não passam do total de 265$800rs., segundo o mesmo Idade 
d’Ouro do Brazil, em 17 de novembro daquele ano.

Decorridos pouco mais de três anos à frente de 
sua obra, Pedro Ferrão, surpreendido por seu estado de saú-
de, vê-se forçado a deixar a administração, vindo a falecer 
em 1815, um ano após o seu afastamento.

Jornal idade d’ouro do Brazil
1811
Fonte: Acervo BPeB
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o acervo e seus Primeiros catálogos

Com a ausência de Pedro Ferrão e a grande in-
fluência que exercia na sociedade, os problemas financeiros, 
antes contornados, agravam-se ainda mais.

Assume a direção o padre Francisco Agostinho 
Gomes, secretário na gestão anterior, um dos que haviam 
colaborado para que a Biblioteca Pública se tornasse reali-
dade. Com o apoio de Domingos Borges de Barros, futuro 
barão e visconde de Pedra Branca, e do general Felisberto 
Diniz, não deixa morrer o idealizado pelo seu criador, bus-
cando recursos junto ao Governo. Para gerar tais recursos, 
o conde dos Arcos obtém do príncipe regente, através de 
Carta Régia de 20 de setembro de 1814, a autorização para 
extração, durante três anos, de uma loteria anual, no valor 
de quatro a oito cruzados o bilhete, que permitiria manter 
os serviços da instituição, amenizando sua precária situação 
financeira. A forma de extração dessa loteria é discutida em 
reunião dos subscritores, realizada sob o comando do conde 
dos Arcos, no dia 6 de dezembro de 1814, como se lê em 
Moraes:

Seiscentos bilhetes foram enviados às autoridades 
acompanhados de um ofício apelando para que se 
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fizesse logo a distribuição e se recolhesse o produto 
das vendas aos cofres da Fazenda. Para Sergipe foram 
cem bilhetes, para o Capitão Mor de São Francisco, 
quarenta, e um número menor para outros lugares.18

Outros quarenta bilhetes são enviados ao de-
sembargador-ouvidor da Comarca de Ilhéus, que, em 1º de 
setembro de 1815, remete apenas a quantia equivalente a 
sete dos que ele havia distribuído, acompanhada de uma 
carta elogiando a administração do governador da Capitania 
pela criação da Biblioteca e ressaltando:

[...] o beneficio que acaba de fazer de propagar as 
Sciencias mais elevadas, na firmeza do estabelecimen-
to da Bibliotheca publica, excede a todos os elogios 
humanos: todas as gerações futuras abençoarão o 
Grande Nome de S.a Ex.ª.19 

O esforço é geral. A Biblioteca Pública da Bahia 
recebe, entre junho e setembro de 1818, uma doação de D. 
João VI. Em setenta e quatro caixotes são remetidas dupli-
catas de livros da Real Biblioteca, em atendimento à suges-
tão do bibliotecário, Luis Joaquim dos Santos Marrocos, de-
monstrada em carta de 11 de junho de 1818:

Veio a verificar-se o meu projecto lembrado a princi-
pio; pois a S. Magestade ordenou que dos livros dobra-
dos da Sua R. Bibliotheca se fizesse fornecimento de 
um exemplar de cada obra para a Bibliotheca Publica 
da Bahia, combinando-se estes com os do catalogo que 
dali veio, de sorte que não viesse a duplicar-se, porém 
consistindo a remessa dos que ali não houvessem. Já 
para lá foram 20 caixotes, que somente compreendem 
o ramo de Teologia; e vai-se continuando.20

Outro documento que comprova a remessa de 
livros da Corte é a carta do conde de Palma aos subscritores 
da instituição, datada de 27 de julho de 1818, que os manda 
tomar conta de 17 caixões enviados da Corte para a Biblioteca 
Pública, recomendando-o todo cuidado.21

São desse período seus dois primeiros catálo-
gos, que atualmente fazem parte do acervo da Biblioteca Na-
cional, no Rio de Janeiro. Além do Catálogo dos Livros que se 
achão na Livraria Publica da Cidade da Bahia, manuscrito, 
com data de 1818, que relaciona 5.787 obras, não incluídos 
os volumes incompletos, existe outro, impresso, contendo 
cerca de 737 obras, presumivelmente também de 1818. Nes-
ses catálogos, as obras, em sua maioria em francês e por-
tuguês, são arroladas em ordem alfabética, seguindo-se ao 
nome da obra o nome do seu autor. 

capa do primeiro catálogo impresso 
da BPB.
Fonte: Acervo Biblioteca Nacional/
FBN.
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Mais tarde, o redator do Catálogo da Exposição 
de História do Brasil, realizada, em dezembro de 1881, na 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, afirmaria ser o men-
cionado catálogo impresso da Biblioteca Pública da Bahia o 
primeiro elaborado no Brasil.

Em 1821, o padre Francisco Agostinho Gomes, 
eleito deputado pela Bahia às Cortes Portuguesas, deixa a 
direção que vinha desempenhando desde 1814, assumindo 
o então tesoureiro Manoel José de Mello, que passa a acumu-
lar os cargos de administrador e secretário.

Primeira e última folhas do primeiro 
catálogo manuscrito da BPB, datado 
de 1818  
Fonte: Acervo Biblioteca Nacional/
FBN.
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a visão estrangeira
A Biblioteca Pública da Bahia torna-se, desde 

sua implantação, um fio condutor da intelectualidade e do 
desenvolvimento da sociedade baiana.

Desde seus primeiros anos, recebe vários visi-
tantes, alguns simplesmente para apreciar a bela casa em 
que está instalada, outros para consultar seu acervo, como 
relatará mais tarde, em 1869, o diretor Antonio Ferrão Mo-
niz de Aragão:

Este estabelecimento tem sido visitado por muitos via-
jantes que, como é costume geral em todos os paises, 
a primeira coisa que procuram ver, quando chegam 
em qualquer cidade, é a sua Bibliotheca Pública, por 
que é considerada como uma especie de thermometro 
do estado scientífico e litherario de uma população.22 

A curiosidade pelas terras brasileiras sempre 
motivou outros povos a conhecer e estudar suas belezas. 
Alguns estrangeiros vêm em busca de aventuras exóticas, 
outros percorrem as matas com interesse científico, desper-
tado principalmente pela flora e fauna. A cultura popular 
também encanta os viajantes, que veem em nosso povo algo 
de especial e, ao mesmo tempo, contagiante, quer na reli-
gião, quer nas cantorias e danças, enfim, em sua maneira de 
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viver, surpreendendo-se muitos deles ao perceber a existên-
cia de vida cultural nessas terras longínquas.

Em novembro de 1813, o oficial inglês James 
Prior chega a Salvador e, em suas anotações sobre a cida-
de, calcula o acervo da Biblioteca em 5.000 volumes, cons-
tatando a existência de vários jornais e gazetas em francês 
e inglês, além de muitos panfletos ingleses. Já em 1815, o 
príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, naturalista alemão, 
observa que ela possui obras sobre todos os ramos do co-
nhecimento, avaliando-as em 7.000 volumes.

O parisiense Jean-Ferdinand Denis chega a Sal-
vador em março de 1816, aqui permanecendo como funcio-
nário do consulado francês. Frequentador da instituição, 
toma vários livros por empréstimo e torna-se um usuário 
assíduo do seu acervo, chegando a calculá-lo em 8.000 vo-
lumes. Notando a inexistência de obras em língua oriental, 
compila textos publicados em Eléments de la langue turque, 
com ilustrações de um amigo, e os entrega em doação. De 
volta à França, torna-se diretor da Bibliothèque Sainte-Ge-
neviève, em Paris.

Em 1817, Louis-François de Tollenare, rico ne-
gociante de Nantes, vem a Salvador para solucionar o apri-
sionamento de seus navios, enviados de Pernambuco, por 
contrabando de pau-brasil. Aqui permanece até setembro 
de 1818 e assim se manifesta:

Uma instituição muito notavel da Bahia é a Bibliothe-
ca Publica, devido á activa administração do Conde 
dos Arcos. Não passa ainda de uma pequena collecção 
de uns 4.000 volumes, mas todos de obras bem escolhi-
das. Ali não se vêem estes medonhos in folios de colos-
sos teológicos e místicos que constituem o fundo das 
bibliothecas conventuais.
É assaz lisongeiro para um francez verificar que pelo 
menos 3.000 volumes são escriptos na sua lingua.
Encontram-se ali quasi todos os nossos bons classicos, 
desde o século de Luiz XIV até os nossos dias. Uma 
somma [...] é anualmente consagrada ao acrescimo da 
collecção, bem como o producto de algumas loterias. 
Censurarei apenas os directores por terem malbarata-
do algum dinheiro com a compra de péssimos livros de 
carregação, romances e obras de occasião.
Vi ali uma bella carta manuscripta das captanias de 
Minas-Geraes, Goyaz, Matto-Grosso, Piauhy e Pará, 
isto é, da região que separa as provincias maritimas 
das fronteiras do Perú.
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 A bibliotheca possue jornaes, gazetas, francezas e in-
glezas, mas atrazadas e incompletas; sobre as mezas 
encontram-se os tres grandes jornaes portuguezes 
que se imprimem em Londres — O Investigador, O 
Portuguez, O Correio Braziliense. São testemunhas da 
tolerancia do governo e quasi que da inteira liberda-
de da imprensa, porquanto sabe-se que são com toda 
a independencia e mesmo licença, que caracteriza as 
gazetas inglezas. A propria nação franceza não tem 
tão grande facilidade em saber o que se passa no mun-
do politico.23

Outro viajante que conhece a instituição na 
mesma época é Karl Friedrich Philipp von Martius, que cal-
cula seu acervo em 12.000 volumes, numa estimativa um 
tanto exagerada, pois só em 1863 tal número seria alcan-
çado.

Entre os viajantes interessados na fauna e flora 
brasileiras, chega à Bahia, em 7 de janeiro de 1821, o botâ-
nico alemão Ludwig Riedel, integrante de uma expedição 
científica financiada pelo czar Alexandre I. Em sua passa-
gem por Salvador, consulta obras da Biblioteca, considera-
-a muito rica, e faz extrato de uma iconografia do Brasil.

A cidade do Salvador vista do mar, 
século XiX 
Fonte: Acervo BPeB.
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Em 1854, William Hadfield registra, em uma 
obra de W. Gore Ouseley, que a Biblioteca Pública da Bahia 
possui cerca de 60.000 a 70.000 volumes. Já Robert Chris-
tian Berthold Avé-Lallemant, em 1859, avalia seu acervo 
em 16.654 volumes, além de fazer uma crítica à situação de 
abandono da instituição.

James Wetherell, em livro sobre sua viagem à 
Bahia, a descreve como 

[...] ricamente adornada com pinturas alegóricas e 
motivos arquiteturais. Os livros são guardados em cai-
xas de metal e parecem estar muito bem conservados, 
embora seja impossível evitar de todo a ação destrui-
dora dos insetos.
E observa: [...] creio que existam ali uns doze mil 

volumes, mas não posso afirmá-lo pois nunca foram cataloga-
dos,24 muito embora — convém que se ressalve — a institui-
ção já possuísse catálogos desde 1818.

O viajante suíço Johann Jakob von Tschudi che-
ga a Salvador em 1863 e, ao examinar o acervo da biblioteca 
baiana, estima-o em 16.000 volumes, em sua grande maio-
ria em língua estrangeira, o que, segundo ele, limita bastante 
o número de leitores.

Em 1868, uma comitiva formada pelo estadis-
ta platino Don Rubino Eligalde, pelo reverendo Wesley, da 
Comunhão Anglicana, bispo de Nu, Oceania, por P. A. Coley, 
capelão do Condado de Sua Majestade Britânica naquela ci-
dade, além de outros cavalheiros ingleses, acompanhados 
de Antonio Ladislau de Figueiredo Rocha, vice-presidente 
da Província, percorrem suas dependências e conhecem seu 
acervo.

Ressalte-se que, a julgar pelos relatórios dos di-
retores da época, há um certo exagero por parte de alguns 
visitantes ao calcular o acervo, uma vez que não se constata 
coincidência entre sua estimativa e o número apontado na-
queles documentos.
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a éPoca da indePendência  

Durante a gestão de Manoel José de Mello 
(1821-1829), o Brasil passa por momentos decisivos. A In-
dependência é proclamada em 7 de setembro de 1822, po-
rém só se consolida em 2 de julho de 1823 com a entrada 
vitoriosa do Exército Libertador em Salvador. 
Mais tarde, em breve histórico contido em seu relatório de 
Diretoria relativo ao ano de 1850, ressaltará Antonio Joa-
quim Alvares do Amaral:

Suppõe-se que com a guerra da independencia muitos 
livros se extraviarão, e a Bibliotheca exhausta de re-
cursos para manter-se, por que lhe falthou o subsidio 
das subscripções, foi cahindo em decadencia até que 
o Governo Imperial á instancia do digno Presidente 
Visconde de Camamú, tomou inteiramente a si este 
Estabelecimento, e se expediu o Regulamento de 30 
de maio de 1829, sendo em consequencia nomeados 
cinco empregados com seos vencimentos pagos pelos 
Cofres da Fazenda Pública.25 

O Regulamento expedido em 30 de maio de 
1829 estabelece quatro cargos funcionais e discrimina suas 
atribuições: um bibliotecário para dirigi-la, um oficial-aju-
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dante, um amanuense e dois serventes. Com Manoel José de 
Mello ocupam, respectivamente, os demais cargos José Joa-
quim de Matos, Antônio José d’Assumpção Queiroz, Vicente 
Ferreira de Oliveira e Joaquim Alvares de Araújo. 

A instituição passa a funcionar de segunda a sá-
bado, das 9h às 13h, e nela só podem ser admitidas pessoas 
decentemente vestidas. Além disso, coloca-se à disposição 
dos usuários material para suas anotações (papel, tinta e pe-
nas), ficando proibido o empréstimo de livros sem a prévia 
autorização do presidente da Província. 

Presciliano Silva,  
Entrada do Exército Libertador  
Óleo sobre tela, 1930  
Fonte: TAVAReS, 2000, p.173.
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as questões administrativas e financeiras

Em 27 de agosto de 1829, frei Vicente Ferrei-
ra de Oliveira, o primeiro a assumir a direção da Biblioteca 
Pública da Bahia sob o título de bibliotecário segundo o Re-
gulamento então vigente, passa a enfrentar as mesmas difi-
culdades decorrentes da falta de verba específica para sua 
manutenção.

O ministro de Negócios do Império, Manoel Jozé 
de Souza França, encaminha ao Governo Provincial, em ju-
nho de 1831, uma lista de livros, elaborada com a colabora-
ção de intelectuais, a serem adquiridos pelo Governo Impe-
rial para ampliação do acervo.

Em 1834, o presidente da Província, Joaquim 
José Pinheiro de Vasconcelos, barão de Montserrat, autoriza 
a organização de um novo catálogo que documenta a exis-
tência de 2.535 obras em 7.157 volumes. Nele deixam de ser 
incluídas cerca de 650 obras danificadas.

Com o Ato Adicional à Constituição de 1824, de 
12 de agosto de 1834, em seu Art. 1º § 2º, a competência de 
legislar sobre as instituições públicas passa às assembleias 
legislativas provinciais. Em consequência disso, a Lei Orça-
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mentária Provincial nº27, de 23 de junho de 1835, destina à 
Biblioteca a importância de 3:000$000rs., aumentando suas 
expectativas de melhoria. Em 1836, entretanto, a dotação 
orçamentária cai para menos da metade — 1:400$000rs. —, 
levando frei Vicente Ferreira de Oliveira a pedir exoneração 
do cargo em 14 de janeiro de 1836, assumindo seu lugar o 
bacharel em Direito Joaquim Baptista Rodriguez Roiz Villas-
-Boas.

A despeito das reduzidas dotações orçamentá-
rias, aos poucos vão sendo adquiridos livros e periódicos 
estrangeiros, mediante o envio de listagens às cidades de 
Paris, Hamburgo e Lisboa. Através de livreiros, como Pedro 
Carvalho de Moraes, os livros são comprados em grandes li-
vrarias, a exemplo da Librairie Universelle Ancienne et Mo-
derne de Bohaire.

Quanto aos vencimentos dos funcionários, são 
necessários sete anos para que, finalmente, em 15 de junho 
de 1838, mediante Resolução nº71 do presidente da Provín-
cia, Thomaz Xavier Garcia d’Almeida, o do bibliotecário pas-
se de 400$000rs. para 800$000rs., o do oficial-ajudante e do 
amanuense de 300$000rs. para 400$000rs., o dos serventes 
de 200$000rs. para 250$000rs. Em agosto do mesmo ano, 
porém, o do amanuense volta ao patamar de 300$000rs.

A verba que lhe é reservada continua muito re-
duzida, e, somente em 1839, lhe são destinados 2:400$000rs. 
do orçamento provincial.

Um novo Regulamento, datado de 10 de de-
zembro de 1839, estabelece o funcionamento em dias úteis 
no horário das 9h às 12h e das 15h às 18h, contra o que se 
manifesta o diretor, sob a alegação do forte calor decorrente 
do sol que incide sobre as salas durante o período do verão, 
sugerindo que passe a abrir suas portas das 8h às 15h, sem 
interrupção, com o que os usuários disporiam de uma hora 
a mais. Villas-Boas manifesta ainda um outro descontenta-
mento: o novo Regulamento, apesar de estender o horário 
de atendimento ao público, não amplia o quadro funcional, 
apenas substitui o cargo de amanuense pelo de escriturário.

O documento de 1839 determina que o bibliote-
cário, além de dirigir a instituição, deve apresentar ao pre-
sidente da Província um relatório anual, a ser submetido à 
Assembleia Legislativa Provincial, com informações sobre a 
receita e a despesa, os livros adquiridos no período e todas 
as ocorrências de caráter relevante. Em caso de impossibili-
dade sua, responderia pela direção o oficial-ajudante, que já 
tem como função organizar os livros e catálogos. 
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Aos usuários proíbe o livre acesso às estantes, 
mantendo-se a necessidade da prévia autorização do presi-
dente da Província para o empréstimo de livros e/ou manus-
critos, mediante solicitação através de requerimento. A um 
desses requerimentos, exara o diretor o seguinte parecer:

De conformidade com o Regulamento d’esta Biblio-
theca, julgo que guardadas as devidas cautellas, se 
pode sem inconviniente emprestar ao Supp° os vo-
lumes da obra de Descartes, que elle pede por 15 
dias. Ds gl a V. ex Bibliotheca Publica 15 de janeiro 
de 1840.26

A instituição não dispõe de estabilidade finan-
ceira; se a verba a ela destinada para a compra de livros e 
demais despesas é, em 1840, de 3:000$000rs., em 1841 re-
cebe meros 830$000rs.

A ampliação do acervo se faz às custas de doa-
ções de particulares. Reginaldo Muniz Freire, ao enviar um 
exemplar de sua obra Cathecismo moral e philosofico,27 em 
junho de 1842, ainda pede desculpas pela pouca elegancia 
da impressão devida aos poucos recursos com q. ora podemos 
[...]; a Sociedade Literária, com a sua extinção, remete cerca 
de 156 obras; o visconde de Pedra Branca, poeta e estadis-
ta, doa 736 volumes, acervo este que, mais tarde, em 1851, 
será comprado pelo Governo da Província, como informa o 
relatório anual de 1843. Esse mesmo relatório estima em 
11.712 volumes o acervo total.

Durante seis anos, continua enfrentando gran-
de dificuldade para prosseguir seu funcionamento. Quando, 
em 1845, uma comissão, sob a chefia de Justiniano da Silva 
Gomes, é nomeada para avaliar a situação, patenteiam-se 
mais uma vez as más condições do prédio e da organização 
do acervo. Segundo o relatório então elaborado, a Bibliote-
ca ocupa duas salas, uma grande e outra menor, a primeira 
delas guarnecida com vinte e sete estantes, fixadas com gra-
des de arame e armários abertos. O acervo é avaliado em 
cerca de 11.774 volumes, vários deles danificados; além dis-
so, muitos dos jornais carecem de encadernação. Os livros 
encontram-se distribuídos da seguinte forma: 1ª classe: 
Teologia, Moral e Educação; 2ª classe: Jurisprudência, Crô-
nicas e Civis; 3ª classe: Medicina, Cirurgia; 4ª classe: Ciên-
cias Filosóficas, Matemática; 5ª classe: Literatura, Geografia, 
História; 6ª classe: Ciências Sociais e Econômicas; 7ª classe: 
Filosofia ou Miscelânea.

O presidente da Província ordena ao engenheiro 
João Baptista Ferrari a elaboração de um projeto e respecti-
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vo orçamento para a execução de reparos no telhado e na 
escada de acesso. Como, infelizmente, nenhuma providência 
é tomada, o telhado da casa que abriga a instituição vem a 
desabar em abril do ano seguinte.

Dois anos depois, a situação chega a tal ponto 
que o diretor solicita por ofício a compra de um sobrado, 
situado na Rua do Tijolo, para abrigar a Biblioteca, o que não 
vem a acontecer. Entretanto, no mesmo ano, aluga-se a Jozé 
Pedreira França, por 400$000rs. anuais, um andar na referi-
da rua, que passa a servir de depósito para os livros, que aí 
permanecem até 1° de fevereiro de 1849.

domingos Borges de Barros, 
visconde de Pedra Branca, em 
retrato de  hermann Winterhalter
Fonte: Acervo da BPeB.
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o Parecer de 1846-1847 

Ocupando Antonio Ignacio de Azevedo o Go-
verno da Província, instala-se, em dezembro de 1846, uma 
outra comissão formada pelo vigário Vicente Ferreira de Oli-
veira, por Malaquias Alvares dos Santos e pelo anatomista 
inglês Jonathas Abbott, com o encargo de avaliar a Biblio-
teca Pública no seu aspecto físico e no seu funcionamento.

Em maio de 1847, justificando o atraso do iní-
cio dos trabalhos, a comissão alega a inadequada disposição 
dos livros nas estantes e a precariedade dos três catálogos 
elaborados em épocas anteriores, assim se expressando:

[...] nem um era completo nem exacto, e muito me-
nos tinham indicações bibliographicas sufficientes 
p.a esclarecimento da Comissão. E por sobre tudo o 
livro, q. devia servir p.a lançamentos dos escriptos 
existentes na Bibliotheca não era também completo, 
nem exacto e assim não somente não estavam lan-
çados centenas de scriptos nem so folhetos, e bro-
churas, também obras volumosas encadernadas, 
mas ainda alguns estavam inscriptos com indica-
ções falsas, quer quanto aos nomes dos escriptores 
e titulos das obras quer quanto as datas e logares 
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das edições: de modo que não parecem os catalogos 
da Bibliotheca Publica da Bahia feitos por Biblio-
philos, nem mesmo por homem entendido de leitura 
e scripturações.28

Recomenda a compra de livros mais importantes 
ás necessidades publicas e á Educação em geral, bem como o 
aumento dos vencimentos dos funcionários, sob a justificati-
va de que vale mais ter poucos empregados bem pagos e bem 
escolhidos do q. mal pagos e mal escolhidos.29 Manifesta-se, 
ainda, pela ampliação das instalações, encadernação de li-
vros raros e compra dos volumes das coleções incompletas.

Questiona o número de volumes existentes: o 
total encontrado — 12.167, dos quais 1.194 são folhetos que 
não haviam sido indicados nos três mencionados catálogos 
— não corresponde ao que consta dos relatórios anuais an-
teriores.

No dizer da comissão, o estado de conservação 
do acervo oscila entre bom e péssimo, em virtude de cau-
sas diversas, desde as chuvas até a ação de traças e cupins, 
constatando-se, ainda, a existência de livros com folhas ar-
rancadas e sujas. A Bíblia poliglota, por exemplo, livro raro, 
de valor então calculado em 200$000rs., se encontra quase 
totalmente danificada, como tantas outras relacionadas, 
tais como a Chronica da Companhia de Jesus do Estado do 
Brazil, escrita por Simão de Vasconcelos (Lisboa, 1658), a 
Chronica da Companhia de Jesus, pelo padre Balthazar Tel-
les (Lisboa, 1645); as Sancti Hyeronimi opera (Paris, 1579); 
e as Sancti Justini philosophi et martiri opera (Hamburgo, 
1593).

 A comissão não leva em conta os pleitos dos 
diversos dirigentes da Biblioteca para melhoria do espa-
ço físico disponível, entre eles o ofício de 8 de fevereiro 
de 1847, enviado ao presidente da Província por Joaquim 
Baptista Roiz Villas-Boas, em que solicita com urgência a 
aquisição de pannos encerados para proteger os livros ex-
postos às chuvas que caem pelo telhado aberto, uma vez 
que se torna difficil a adquisição d’huma Caza commoda 
para a mudança dos Livros d’esta Bibliothéca.30 E, em ato de 
desespero, para evitar que os danos sejam maiores, pede 
permissão ao presidente da Província para mudar para 
Caza de minha rezidencia ou outra qualquer que mais com-
moda se me offerecer,31 visto que os livros já se encontram, 
a essa altura, numa sala da vizinha Faculdade de Medicina.

Além disso, a comissão ignora os pedidos de 
ampliação do quadro de funcionários, constantemente 
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encaminhados pelos diretores, ampliação necessária para 
uma mais adequada organização do acervo e um melhor 
atendimento aos leitores.

Concluindo os trabalhos, a comissão elabora um 
projeto para um novo regulamento, propondo, inclusive, a 
aquisição anual de obras em Paris, como já se vinha fazendo, 
além daquelas que viessem a ser indicadas pelos bibliote-
cários.

Com o intuito de preservar as obras da Bibliote-
ca, sugere o uso de estantes fechadas com portas de arame 
e com prateleiras móveis, onde os livros sejam arrumados 
de tal forma que os volumes da mesma obra de uma coleção 
não fiquem dispersos. Nas estantes, marcadas com letras em 
ordem alfabética, seriam colocados os livros, em cujo dorso 
figuraria a letra da respectiva estante. 

Reitera que os livros só devam ser empresta-
dos com a devida autorização do presidente da Província, 
excluídos os professores da necessidade dessa permissão. O 
empréstimo se daria, entretanto, mediante a troca pelo va-
lor do livro solicitado, estabelecendo-se o triplo no caso de 
obras paleotípicas e de raridades, destinando-se à aquisição 
de obras raras o que viesse a ser arrecadado. Apesar de o 
parecer sugerir o empréstimo, registra-se uma discordância 
entre os membros da comissão: Vicente Ferreira de Oliveira 
e Jonathas Abbott concordam que em nenhuma hipótese os 

Faculdade de Medicina no Terreiro 
de Jesus que abrigou,  
na década de 1800, os livros da BPB 
Fonte: Acervo BPeB.
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livros deveriam ser emprestados, ao contrário de Malaquias 
Alvares dos Santos, favorável ao empréstimo. 

Sugere que os editores de qualquer impresso 
na Província deveriam ser obrigados a remeter um exem-
plar para a Biblioteca, sob pena de serem multados no va-
lor de 700$000rs., que seriam destinados à aquisição de 
obras raras.

Por fim, a comissão estabelece que seja elabora-
do um catálogo em que devam figurar, em ordem alfabética 
de autor, as seguintes informações: título da obra, edição, 
formato e número de volumes, descrição do seu estado e sua 
localização nas estantes.

Diante das inúmeras críticas exaradas no pare-
cer da comissão de 1846, confirmadas, aliás, pelo parecer 
final da comissão de 1850, datado de 25 de fevereiro, o Go-
verno nomeia para a direção da Biblioteca, já em 27 de feve-
reiro de 1850, Antonio Joaquim Alvares do Amaral, um dos 
autores do parecer, e o antigo diretor passa a servir como 
bibliotecário-ajudante, com autorização para ali instalar 
cursos de línguas inglesa, portuguesa, espanhola, francesa, 
italiana e alemã. 

No referido parecer final, a comissão, em uma 
referência direta e injusta ao diretor Joaquim Baptista Roiz 
Villas-Boas, afirma que

[...] só uma direcção muito zelosa e illustrada, exerci-
da por pessoa inteiramente dedicada ao serviço públi-
co, e gratificada a proporção da importancia de sua 
posição, pode tirar este estabelecimento litterario do 
estado lastimoso em que elle se acha.32 
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o sistema garnier

Com base nas informações do parecer, é san-
cionado pelo Governo um regulamento provisório que dá 
uma nova estrutura e funcionamento à Biblioteca Pública da 
Bahia.

De acordo com esse Regulamento de 1850, pas-
sa a receber o público em horário corrido das 8h às 17h, 
embora continue dispondo apenas dos mesmos cinco fun-
cionários, sendo os serventes, a partir de então, nomeados 
guardas.

As mudanças ocorrem também na disposição 
dos livros nas estantes. Mediante a utilização do Sistema 
Francês ou Sistema dos Livreiros de Paris, mais conhecido 
como Sistema Garnier, atribuído ao jesuíta Jean Garnier e ao 
livreiro Gabriel Martins, os livros devem ser agrupados em 
cinco classes — 1a: Teologia; 2a: Jurisprudência; 3a: Ciências 
e Artes; 4a: Belas Letras; 5a: História —, e os manuscritos e 
mapas existentes, depositados em armários especiais, devi-
damente indicados.

Mantém-se o acesso restrito aos livros, assim 
como a consulta simultânea a mais de uma obra, sem a pré-
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via autorização do bibliotecário. O empréstimo de livros, por 
tempo determinado, continua dependente de permissão do 
presidente da Província, sendo também vedado copiar ma-
nuscritos sem essa prévia autorização.

Com base nesse Regulamento, Antonio Joaquim 
Alvares do Amaral se recusa a atender à solicitação de em-
préstimo de livros feita pelo coronel Eusebio Gomes Barrei-
ros, justificando-se: 

[...] o novo Regulamento provisório da Bibliotheca he 
assaz escrupulôzo a respeito de emprestimo de livros 
e não favorece á petição do Supp.e, que não declara o 
livro de q. preciza, e por q. tempo, como he indispen-
savel a vista do q. V. Ex.a deferira como parecer justo.33 
O catálogo deverá ser organizado por método 

então mais moderno. Em fragmentos de papel estreitos e 
longos, será anotado o conteúdo de cada obra e, na extremi-
dade, o seu título, de modo a serem ordenadas sistematica-
mente e encadernadas, permitindo a intercalação de outros 
títulos. Além disso, deverá ser impresso periodicamente e 
divulgado, para possibilitar sua consulta em bibliotecas par-
ticulares. Para tanto, é adquirida em Lisboa, através do ne-
gociante Custódio Joaquim da Costa, uma prensa. 

Determina, finalmente, o referido Regulamento 
que o bibliotecário, num prazo de seis meses, deva apresen-
tar um levantamento do estado do acervo, com sugestões 
que possam melhorá-lo, com vistas à elaboração de um re-
gulamento definitivo. 

Em seu relatório de janeiro de 1851, Antonio 
Joaquim Alvares do Amaral diz-se honrado por ter sido 
nomeado bibliotecário e alude primeiramente ao fato de 
ter dado execução, como era possivel, ao novo Regulamento 
provisorio que me fora expedido em data de 28 de Fevereiro 
anterior e, a seguir, esclarece que he em observancia do que 
n’elle exige o §3º do art. 8º que vou expor no presente relato-
rio o estado da mesma Bibliotheca [...],34 passando a apontar 
as precariedades já registradas em quase todos os relatórios 
de administrações anteriores.

Informa que, de acordo com o inventário do 
acervo, constam 10.715 volumes de 4.050 obras, dos quais 
2.345 em bom estado, e o restante em estado de mau a pés-
simo, além dos folhetos e jornais não encadernados. 

Segundo ele, não há um catálogo que mereça 
tal denominação e, somente após a reforma que planeja, os 
livros serão ordenados pelo Sistema Garnier, e os jornais or-
ganizados de maneira a facilitar a encadernação.
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Esclarece que, em consequência da redução das 
verbas recebidas no ano anterior — apenas os 100$000rs., 
estabelecidos por lei, para a encadernação de brochuras —, 
haviam sido suspensas as assinaturas do Diário Official do 
Rio de Janeiro e da Revista Universal Lisbonnense, os únicos 
periódicos recebidos de fora da Província, e não se tinha ad-
quirido um único livro.

Aponta como responsáveis pela baixa frequên-
cia registrada, além da falta de livros mais modernos, o fato 
de não estar ainda formado entre os habitantes da cidade 
o salutar hábito de leitura, informando que de setembro, 
quando a mesma foi aberta, a dezembro compareceram 180 
pessoas.35

Sugere ainda que a sala de leitura seja, como nas 
bibliotecas da França, uma sala comum, pois assim, segun-
do ele, uns leitores vigião os outros,36 no sentido de evitar 
extravio e danificação das obras. Ressalta a importância da 
instituição, esclarecendo que até se encontrão Bibliothecas 
ambulantes37 na Inglaterra. Acrescenta severa crítica aos 
funcionários: a seu ver, o ajudante Jozé Joaquim de Mattos, 
aos trinta e seis anos de serviço, possui idade avançada para 
a execução dos trabalhos bibliográficos, enquanto o escritu-
rário Francisco Antonio Esquivel, de má caligrafia, por pou-
co ter desenvolvido o hábito de escrever, não preenche os 
requisitos inerentes à sua função.

Ao finalizar, solicita a remoção do escriturário 
para outra repartição pública e recomenda o deferimento do 
pedido de aposentadoria do bibliotecário-ajudante Joaquim 
Baptista Roiz Villas-Boas, sobre o qual dá o seguinte depoi-
mento: 

[...] sem que queira duvidar de seu merito cientifico, 
não sei que serviço se pode esperar de quem lhe es-
creve, e que durante os quinze anos que regeu este 
Estabelecimento nenhum trabalho deixa [...] embora 
deva reconhecer que por um lado não teve quem o aju-
dasse.38

Em 30 de janeiro de 1851, é aprovado novo 
Regulamento, em substituição ao provisório então vigente, 
que mantém alguns dos seus artigos, especialmente os re-
ferentes à classificação e organização do acervo. Determina 
que todos os livros, mapas e documentos devam ser timbra-
dos e rubricados na primeira e última páginas, sem o que 
seu empréstimo não seria facultado. Na primeira página dos 
livros doados deveriam constar, além do timbre, o nome do 
doador e a data da doação.



50 a BiBlioteca PúBlica da Bahia

O empréstimo de livros continua a não pres-
cindir da prévia autorização do presidente da Província, 
mas não poderiam ser emprestados os manuscritos nem as 
obras raras e de luxo, as coleções de gravuras, as enciclopé-
dias e os dicionários.

Às proibições anteriormente estabelecidas 
acrescenta a de leitura dos jornais do dia, a serem preserva-
dos para necessidades futuras, pondo, desse modo, em exe-
cução a Ordem Imperial de 9 de outubro de 1833. No projeto 
que precede esse Regulamento, Alvares do Amaral opinara 
que 

[...] a Bibliotheca é uma caza de leitura e estudo, e não 
o vehiculo, para se espalharem as novidades, que tra-
zem os jornaes, os quaes todavia muito servem, para 
serem consultados, e prestarem o esclarecimento á 
historia contemporanea.39

O horário de atendimento ao público é modifi-
cado para das 8h às 14h, e papel, tinta e penas para anota-
ções são postos à disposição dos usuários.

Inovando em relação a regulamentos anterio-
res, menciona os valores dos vencimentos anuais dos fun-
cionários: o bibliotecário passa a perceber 1:000$000rs., o 
ajudante 650$000rs., o escriturário 450$000rs., e os guar-
das 300$000rs cada um.

Entretanto, a aplicação do método Garnier para 
sistematização do acervo torna-se inviável, por ser insufi-
ciente as instalações. Mesmo depois da reforma de 1852, 
não comportariam mais do que 20.000 volumes.

É notório o descaso com que é tratada a Biblio-
teca Pública pelos órgãos superiores. Assim, em 1º de mar-
ço de 1853, na solicitação de verba à Assembleia Legislativa 
Provincial para ampliação do acervo, o presidente da Pro-
víncia, João Mauricio Wanderley, reconhece a falta de apoio 
à instituição, registrando que, no ano de 1852, não haviam 
sido adquiridos livros, jornais e revistas. Encarecendo pro-
vidências, salienta: [...] se não quisermos alimentar um es-
tabelecimento que, em vez de testemunhar a illustração da 
Província, deponha contra nossa incuria [...] e enfatiza a ne-
cessidade de um aumento para os funcionários, consideran-
do demasiadamente mesquinhos40 os valores então vigentes. 
A solicitação do presidente produz o efeito desejado pelo 
menos em relação à aquisição de livros, e, em 17 de junho 
de 1853, é publicada a lei que destina 4:000$000rs. à Biblio-
teca.
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Após quatro anos ocupando a direção, Anto-
nio Joaquim Alvares do Amaral pede exoneração, em 12 de 
março de 1853, por motivo de doença. É substituído interi-
namente por Justiniano da Silva Gomes, que não aceita ser 
efetivado. Transfere-se então o cargo a Gaspar José Lisboa, 
em 18 de maio do mesmo ano.

Durante o curto período de Justiniano da Silva 
Gomes na direção, o funcionamento torna-se ainda mais di-
fícil, porque o presidente da Província, João Mauricio Wan-
derley, em 30 de abril de 1853, suspende o empréstimo de 
livros, por considerá-lo inconveniente, pelo fato, talvez, de 
ser ele o responsável pela liberação. O diretor também en-
frenta problemas decorrentes do estado em que se encontra 
o telhado. Solicitando providências por parte do Governo, 
esclarece: a chuva dos dias passados alagou o salão da Bi-
bliotheca por desmancho talvez do telhado.41 Apesar, porém, 
de se cogitar a transferência da instituição para o prédio da 
Casa da Moeda, situado na Cidade Alta, foi longo o tempo de 
espera por instalações adequadas. 

Praça do Palácio, em Salvador (BA).
À esquerda, antigo prédio da 
casa da Moeda.
Fonte: BcB, 2004.



52 a BiBlioteca PúBlica da Bahia

a visita do imPerador d. Pedro ii

A gestão de Gaspar José Lisboa à frente da Bi-
blioteca Pública da Bahia é marcada pela edição de mais um 
regulamento, pela expansão do acervo e, principalmente, 
pela presença do imperador D. Pedro II na Bahia.

Para os governantes, ao que parece, os proble-
mas seriam sanados com a simples edição de um novo re-
gulamento: em trinta anos, foram elaborados, além do pro-
visório de 1850, nada menos que quatro — em 1829, 1839, 
1851 e 1859.

O de 1859 amplia o horário de atendimento 
para das 9h às 14h e das 17h às 21h, dando-se cumprimen-
to, desse modo, ao estabelecido na Lei nº727, de 1858, que 
determinava o funcionamento noturno. Os funcionários, 
contando com o apoio do diretor, solicitam diretamente ao 
presidente da Província, em 15 de dezembro de 1859, a sus-
pensão do atendimento ao público no turno da noite, duran-
te o período das férias escolares, alegando a baixa frequên-
cia de leitores nessa época e a possível economia de energia 
elétrica, o que resulta na supressão do funcionamento à noi-
te pela Lei nº879, de dezembro de 1861. 
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o imperador Pedro ii visitou a BPe em 1859
Óleo sobre tela
em retrato de François René Moreaux
Fonte: Acervo da BPeB
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Como o Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia, fundamentado em Portaria de abril de 1858 do 
presidente da Província, realizava suas sessões à noite 
no salão da Biblioteca, pleiteia então sua abertura aos 
domingos, ao que Gaspar José Lisboa responde negati-
vamente.

O mesmo Regulamento editado em 1859 
estabelece aumento de vencimentos e alterações no 
quadro de pessoal. O bibliotecário passaria a perceber 
1:800$000rs., o 1º oficial, antes ajudante de bibliotecário, 
1:000$000rs., o 2º oficial, antes escriturário, 900$000rs., 
acrescentando-se, nos três casos, mais 500$000rs. de 
gratificação; os dois guardas receberiam 700$000rs., fa-
zendo jus, o que servisse de porteiro, à gratificação de 
100$000rs. A recém-criada função de contínuo, logo ocu-
pada por Joaquim José Pereira Lisboa, seria remunerada 
com 500$000rs.

Também não parece importar aos poderes 
públicos que um reduzido quadro de pessoal deva garan-
tir seu funcionamento. Tanto assim é que a Luiz Olympio 
Telles de Menezes, 2° oficial, é permitido ausentar-se até 
por seis meses, com todos os vencimentos pagos e mais 
o acréscimo de 800$rs., para se aperfeiçoar como taquí-
grafo no Rio de Janeiro, função essa que sequer faz parte 
do quadro da instituição. Mais tarde, em 1866, o mesmo 
funcionário solicitará liberação em um turno para traba-
lhar na Assembleia Legislativa Provincial. 

A Biblioteca continua a depender de homens 
sensíveis como Alexandre Jozé de Mello Moraes, que, 
em 1853, doa 393 livros encadernados e 113 brochuras, 
obras encaminhadas por correspondência em que o doa-
dor esclarece que o faz enquanto a Assemblea não mar-
ca a necessaria quantia que deve comprar novas Obras.42 
Esse mesmo doador cederá mais tarde 800 volumes de 
obras diversas, que vão permitir a instalação de uma bi-
blioteca na Província de Alagoas.

No período de 1860 a 1862, o acervo expe-
rimenta um enriquecimento. Entre 1860 e 1861, por 
exemplo, recebe 2:000$000rs. para aquisição de livros 
e assinatura de revistas e para encadernação de livros 
e jornais. Também são feitas várias doações: a de 205 
obras em 258 volumes, todos livros de literatura, pela 
Sociedade Bibliotheca Classica da Lingua Portugueza, 
encaminhadas pelo bibliotecário João Jozé Barbosa de 
Oliveira, bem como a de 73 obras, por particulares. Pela 
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Secretaria do Governo são comprados 302 livros em 651 
exemplares. E recebe ainda: três caixas de livros envia-
dos por Jozé Lisboa, ministro do Império; um exemplar 
do Atlas, importante trabalho doado pelo comendador 
Francisco Vicente Viana, como também do Relatório con-
cernente à exploração do Rio São Francisco pelo enge-
nheiro civil Guilherme Fernando Halfeld, material litogra-
fado na Corte e impresso in-fólio, acompanhado de trinta 
e três mapas que descrevem o curso do rio por diversas 
províncias do Império, desde a Cachoeira da Pirapora até 
o Oceano Atlântico.

Além disso, há uma grande preocupação em 
assinar periódicos que atendam às reais necessidades 
dos leitores — suprimem-se, em consequência, algumas 
assinaturas, como, por exemplo, a da Gazette des Tribu-
nales, do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro e da Revista 
dos Tribunaes do Rio de Janeiro — e em adquirir livros 
editados em Salvador, como fica demonstrado pela re-
lação de livros impressos entre 1854 e 1859 elaborada 
pelo 1° oficial, Joaquim de Mattos Telles de Menezes.

Com a visita do imperador D. Pedro II às pro-
víncias do Norte do Brasil, o diretor Gaspar José Lisboa 
aproveita a oportunidade para solicitar ao presidente da 
Província que financie algumas reformas. A verba conce-
dida permite a limpeza e pintura do frontispício, do pas-
sadiço e da escada do edifício, a lavagem do assoalho das 
salas, das vidraças, portas e escadas internas, a compra 
de alguns lustres para atenuar a precária iluminação, e a 
encadernação de dois exemplares do catálogo elaborado 
em 1859.

Causando grande rebuliço com sua chegada 
a Salvador, o imperador D. Pedro II visita várias institui-
ções. Na tarde de 11 de outubro de 1859, acompanhado 
de sua comitiva, de ministros do Império e do conselhei-
ro Herculano Ferreira Penna, presidente da Província, vai 
à Biblioteca Pública. Agrada-se da beleza da arquitetura 
ao percorrer o estabelecimento, informa-se sobre seu 
funcionamento, sobre o número de volumes existentes, 
a assinatura de jornais e revistas e, ao tomar conheci-
mento de que quase nenhuma frequência é registrada no 
turno da noite, em que vem funcionando desde o mês de 
abril, ordena que se estabeleça uma estatística anual, es-
pecificando a presença de leitores nos três turnos. 
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Depois de apreciar o quadro com o retrato do 
visconde de Cairu, o imperador observa que seria justo 
que ali se colocassem outros de figuras baianas, princi-
palmente escritores.

Aproveitando-se a ocasião, presenteia-se D. 
Pedro II com um exemplar do catálogo datado do mesmo 
ano.

Atendendo à solicitação do bibliotecário, o 
imperador registra, no Álbum de Visitantes, apondo ao 
final sua assinatura, a seguinte inscrição em latim: Indoc-
ti discant, et ament meminisse periti. S. Salvador da Bahia 
de Todos os Santos, 11 de Outubro de 1859.43 Sessenta e 
dois anos depois, o futuro diretor José de Oliveira Cam-
pos colocaria no hall do novo edifício da Biblioteca, na 
Praça Municipal, uma lápide em mármore com a inscri-
ção das palavras deixadas pelo imperador D. Pedro II no 
Álbum dos Visitantes, álbum já transferido àquela altura 
para o acervo da Biblioteca Nacional. 

Segundo observação de Gaspar José Lisboa, o 
acontecimento foi um novo testemunho do interesse que 
merecem de S. M. I. os estabelecimentos literários que tan-
to concorrem para o progresso das Sciencias e Artes.44

As impressões do imperador sobre a Biblio-
teca Pública da Bahia estão no seu Diário da viagem ao 
Norte do Brasil: 

[...] fui depois das 7, à Bibliotheca junto à Sé Nova 
ou Colégio de Jesus. Compõe-se de uma saleta e de 
um salão grande com teto apainelado e pintado [...] 
Há 16 mil volumes em almários de grade de arame 
e com uma varanda por todos os lados do salão a 
meia altura, para a qual se sobe por boas escadas, 
tudo de madeira envernizada.45

Tendo notado que ainda não fazem parte de 
seu acervo algumas obras publicadas na Europa, que já 
integravam o da Livraria Imperial, assim registrou no seu 
Diário:

 O catálogo está impresso e é pena que a consignação 
não permite enriquecê-lo. Vi boas obras de 
jurisprudência mas as mais procuradas são as 
de medicina, mormente de Bourgery, por causa 
das estampas. Há seus livros desencaminhados 
e estampas tiradas. A iluminação é pouco clara e 
faltam estantes para os que lêem com os pertences 
anexos para tomarem notas; o Gaspar Lisboa já se 
lembrou disto, mas o encarregado da obra não o 
compreendeu.46
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Após a visita do imperador, Gaspar Lisboa é 
agraciado com o Oficialato da Rosa. Anos depois, afas-
tando-se da direção por falta de saúde, assume, interi-
namente, em 27 de maio de 1865, o 1º oficial Joaquim 
de Mattos Telles de Menezes, que permanece no cargo 
até 14 de julho do mesmo ano, quando o estabelecimento 
passa a ser dirigido por Antonio Ferrão Moniz de Aragão, 
neto do idealizador da Biblioteca Pública da Bahia, em 
virtude do falecimento de Gaspar José Lisboa, ocorrido 
em 7 de junho daquele ano.

Jean-Baptiste Marc Bourgery 
French physician and anatomist
imagem Nicolas eustache 
Maurim, 1830
Fonte: Acervo da BPeB

capa  do Atlas of human anatomy
and surgery: The…. (1831-1854)
Fonte: Acervo da BPeB 
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a classificação das ciências e das artes

Moniz de Aragão havia estudado Humanidades 
em Paris e Ciências Naturais e Matemática em Londres, 
tendo retornado à Bahia após a morte de seu pai, José Joa-
quim Moniz Barreto de Aragão e Menezes, passando a cui-
dar dos bens da família. Estabelecendo-se em Salvador, é 
nomeado, em 1859, diretor-geral da Instrução Pública. 

Intelectual de grande conhecimento, é autor, 
entre outras obras, do Projeto para uma reforma da Ins-
trução na Bahia e do Catálogo geral das obras de ciência e 
literatura que contém a Biblioteca Pública da Província da 
Bahia, onde agrupa as obras em duas grandes classes: a de 
Belas Letras — composta de todas as produções perten-
centes aos diversos ramos de poesia e de eloquência, sub-
dividida em tantas subclasses quantas fossem as línguas 
em que estivessem escritas as obras de literatura; e a de 
Ciências e Artes — distribuída em duas subclasses, a das 
ciências cosmológicas, compreendendo todas as ciências 
que tratam do estudo da natureza e de suas leis gerais, e a 
das ciências noológicas, reunindo as que têm por objeto o 
homem intelectual e moral.
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Quando assume a direção, Moniz de 
Aragão avalia inicialmente o acervo bibliográfico, 
altera a disposição das estantes e solicita que se-
jam pintadas as paredes e envernizados os móveis. 
Apesar da execução de tais serviços, a Biblioteca 
permanece aberta ao público. 

Examinado o acervo, constata a exis-
tência de muitas obras sobre diferentes ramos do 
conhecimento humano: uma coleção quase com-
pleta de livros de Economia e de Política; quase 
todas as coleções das mais importantes obras de 
Direito e Tecnologia; boas coleções de História 
e Geografia, destacando-se a segunda edição da 
História da América Portugueza, de Sebastião da 
Rocha Pitta, mandada imprimir pelo conselheiro 
barão Homem de Mello — edição a que será acres-
cida, cento e quarenta anos depois, a biografia do 
autor, pelo abade Diogo Barbosa Machado — e a 
narrativa da expedição dos holandeses à Bahia, em 
1638, extraída da obra de Gaspar Barléu. Faltam, 
entretanto, inúmeras obras essenciais dos diver-
sos ramos da ciência. No seu relatório de 1865, ao 
solicitar verba para ampliar o acervo, assim se ex-
pressa: 

Esta província tem sido tão liberal em dispender 
quantias avultadas e muito superiores a que pêço, 
para ornato e decoração do Passeio Publico [...] Tem 
tambem feito despezas não pequenas com o Theatro, 
que só serve para recreio da população desta Cida-
de, para espalhar o gosto pelas bellas-artes, e tem 
sido extraordinariamente mesquinho para com a 
Bibliotheca Publica que desde o tempo do Ex.mo Sen.r’ 

Conde dos Arcos, seo fundador, tem ficado quasi in-
teiramente esquecida, a não ser um pequeno melho-
ramento que teve na presidencia do Ex.mo N. Barão de 
S. Lourenço.
Entretanto, parece-me que as despezas feitas com a 
Bibliotheca não seriam menos vantajosas do que as 
que acabo de apontar, pois uma Bibliotheca Publica 
é ao mesmo têmpo um estabelecimento de luxo e or-
nato, e de grande utilidade.
Desde o tempo de Osymandios rei do Egypto que fun-
dou a primeira Bibliotheca no seo proprio palacio 
com o titulo de Medicina da Alma, 12 séculos antes 
de Christo até os nossos dias, todas as nações cultas 
têm considerado as Bibliothecas Publicas como ob-

Folha de rosto do volume 2  
do catálogo da BPB, datado de 
1880, organizado pelo diretor  
Moniz de Aragão 
Fonte: Acervo BPeB.
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jectos dignos de toda a attenção, e com ellas não têm 
poupado despesas.
Sem fallar das mais celebres bibliothecas de Alexan-
dria, de Pergamo, de Suza na Persia, de Pequim na 
China, que foram fundadas e conservadas com des-
pesas fabulosas, e em extrordinario luxo; todas as 
nações cultas da Europa, a França, a Russia, a In-
glaterra, as diversas cidades da Alemanha, a Italia, 
a Belgica, a Holanda têm despendido e despendem 
annualmente sommas enormes com as ricas biblio-
thecas que possuem. Todas estas nações consideram 
estas despesas, como das que mais contribuem para 
sua gloria, e que uma Bibliotheca é um monumen-
to proprio para indicar o gráo de civilisação de um 
pais; é um culto que se rende ás sciencias e ás artes, é 
um objecto de luxo que indica que a nação se occupa 
tambem dos praseres do espirito.
Uma Bibliotheca alem de ser um monumento de luxo 
e bom gosto, é ao mesmo tempo um estabelecimen-
to de grande utilidade, porque contribue mais dire-
tamente para o progresso das sciencias e lettras de 
uma nação, e faz parte de suas instituições de alta 
instrucção publica, pois 1º é um importante archivo, 
onde se acham guardadas todas as producções occa-
sionaes, como jornaes, revistas, opusculos, folhetos, 
que depois tanto servem para a historia do país, e 
que não podem facialmente ser incontrados nou-
tros logares; 2º é um auxilio indispensavel para os 
homens que se occupam de estudos serios e que não 
podem possuir todas obras que desejam consultar ou 
ler; e 3º finalmente é um recurso para muitos moços 
estudiosos, que não tem fortuna para comprar os li-
vros de que precisam para sua instrucção.47

Em 1867, em resposta a ofício do Governo, Mo-
niz de Aragão refere-se ao aumento da frequência em rela-
ção à do ano anterior e à falta de obras modernas para aten-
der às necessidades dos leitores, em sua maioria estudantes 
da Faculdade de Medicina, tais como as de História Natural 
e Medicina. E salienta que a aquisição de livros como, por 
exemplo, os de Química de Malaguti e de Regnault, os de 
Anatomia e Fisiologia de Bernard, Floureno, Longet e Mosse 
seriam proveitosas para aqueles usuários.

Além disso, culpa o governo de José Bonifácio 
Nascentes d’Azambuja que, desde seu início, mantém a con-
cessão do ínfimo valor de 734$100rs. para as inúmeras des-
pesas: aquisição e encadernação de livros, assinatura de jor-
nais estrangeiros, despachos alfandegários, entre outras.
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As dificuldades aumentam sensivelmente, de-
pois de ficar estabelecido que a compra de qualquer livro 
deveria se submeter à aprovação do presidente da Provín-
cia. De uma relação de seis livros, por exemplo, solicitada 
pelo diretor, são selecionados pelo Governo apenas três, 
sob a alegação de que a escolha se baseara em motivos fi-
nanceiros. Inconformado, Moniz de Aragão encaminha o 
seguinte ofício, datado de 28 de janeiro de 1868: 

Recebi o officio V. Ex.a de 20 do corrente, em que au-
thoriza-me a comprar tres de seis obras que pedi a V. 
Ex.a licença para comprar, sendo as tres obras por V. 
Ex.a escolhidas: - A Escravidão no Brasil, de Perdigão 
Malheiros; - a Instrucção Pública de Liberato Barro-
so; - e o Peculio do Procurador; na importancia de 
300$000rs., ficando para ocasião mais opportuna 
as outras tres obras por mim indicadas, que são: - 
o poema Nebulosa e o romance Vicentina, de Mace-
do; e os Versos de Castilho; no valor de 12$000rs., e 
farei como determina V.Ex.a. Permitta-me V.Ex.a, po-
rém, que faça uma breve exposição das minhas vis-
tas á cêrca dos livros que devem ser comprados de 
preferencia para esta Bibliotheca, a fim de justificar, 
a indicação que fiz das tres obras que mereceram a 
reprovação de V.Ex.a pois me parece que essa repro-
vação foi baseada sobre alguma vista bibliographica 
de V.Ex.a [...]
A minha humilde opinião é que uma Bibliotheca Pu-
blica deve ser encyclopedia, isto é, deve possuir uma 
colleção das obras principais sobre todos os râmos 
das sciencias e artes, de modo que possa ser consul-
tada por homem de todas as profissões, e segundo 
uma escolha das obras primas das litteraturas de 
todas as linguas cultas, e especialmente para nós 
brazileiros, em consequencia de tradicções historicas 
e homologicas, uma collecção completa dos gregos e 
latinos, e todas as producções litterarias da lingua 
portuguesa.
Esta livraria possue, na sua parte litteraria, uma bôa 
collecção dos escriptores portuguezes, mas nessas 
collecções existem ainda muitas lacunas importan-
tes. Persuadido de que, pelo menos, esta collecção de 
obras portuguezas deve ser completada, tenho-me 
esforçado por fazer desaparecer as lacunas existen-
tes, procurando por toda parte edições dos poetas e 
mais literatos portuguezes, e especialmente brazilei-
ros, pois me parece que todas as producções de nos-
sos patricios, que infelizmente não são muitos, deve-
rõ se achar nesta caza por amôr ás lettras patrias, e 
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por consideração do genio nacional, e já não tenho 
conseguido este fim, por causa de dificuldade de se 
achar essas obras todas. 
Com esse pensamento, vendo que a Bibliotheca ainda 
não possue uma collecção completa, do infn.o ilustre 
litterato e insigne poeta Macêdo, tenho prevennido 
completal-a pela acquisição d’aquellas de suas obras 
que ainda nella não se acham, e já são raras; por-
tanto tendo encontrado, em mão de um livreiro, o 
sebello poema a “Nebulosa” e um de seos romances, 
assim como os novos versos de Castilho, assentei que 
devia enriquecer a estante de litteratura portugueza 
com essas producções.48

Em uma exposição de motivos datada de 1869, 
o mesmo diretor, ao tempo em que faz severa crítica ao 
Governo da Província, ressalta que a Biblioteca Pública da 
Bahia deveria ser provida de um bom acervo, para que de-
sempenhasse seu papel de disseminadora do conhecimento:

Infelizmente esta Bibliotheca não corresponde, nem 
pela sua riqueza bibliographica, nem pelo aceio e 
luxo de seu edificio, á ilustração da população desta 
cidade, e atrevo-me a dizer que não é um fiel ther-
mometro do seo estado intellectual e da instrucção 
geral d’ella dá uma ideia inferior o que na realidade 
é. Não sei por que fatalidade não se tem dado á esta 
repartição a attenção que por tantos merece.49

Por outro lado, registram-se importantes doações. 
O barão de São Lourenço, novo presidente da Província, 
oferece, em 1869, um rico volume de Os lusíadas de Luís 
de Camões, da raríssima edição do Morgado de Matheos, 
ricamente encadernado, e, em 1870, um exemplar in-quar-
to dos Estatutos dos cavalheiros e freiras da Ordem de N. S. 
Jesus Christo, impresso em Lisboa, em 1628, assim como 
um exemplar da Constituição do Império, contendo o termo 
lavrado no juramento de 3 de maio de 1824, em ato sole-
ne na Catedral da cidade, acompanhado das assinaturas de 
autoridades e cidadãos de destaque que ali compareceram. 
Já em 1872, são doados pelo conselheiro Manuel Maria do 
Amaral a Historia da Inglaterra, de Hume, Smollett e Adol-
phus, em 21 volumes, in-oitavo, traduzida em francês, e a 
História da França, desde o reinado de Luís XVI até 1821, 
escrita pelo abade de Montgisard, em 9 volumes, obras 
que enriquecem a coleção de livros de História. A seguir, 
em 1880, Alfredo do Vale Cabral, funcionário da institui-
ção, oferta a Gramática da lingua brasilica da nação Kiriri, 
e uma reprodução da edição de 1601 de A prosopopéia de 
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Bento Teixeira. E até mesmo a cadeira do Frei Francisco Xa-
vier de Santa Rita Bastos Baraúna, orador sacro e poeta, é 
doada por Eduardo Carigé.

Em 1872, aos 61 anos de funcionamento, a 
Biblioteca Pública possui 18.285 obras, registra uma fre-
quência anual de 4.800 usuários e, por ordem do Gover-
no Provincial, doa ao Liceu de Artes e Ofícios da Bahia 51 
obras duplicatas em 323 volumes.

A preocupação de Moniz de Aragão com os 
bens da instituição que dirige é uma constante, tanto que, 
ao receber, em 1883, da Biblioteca Nacional do Rio de Ja-
neiro, um manuscrito da Bahia que deveria fazer parte da 
Exposição Geografia e História do Brasil, aproveita o ense-
jo e solicita a devolução de outros materiais da Bahia que 
lá se encontram depositados.

Diante da habitual ausência de uma decente 
dotação orçamentária para ampliação do acervo biblio-
gráfico — o ajudante de biblioteca Frederico Augusto da 
Silva Lisboa, já ressaltara: a Bibliotheca continúa a sentir 
os grandes incovinientes resultantes da deficiencia da ver-
ba votada para acquisição de livros —,50 Moniz de Aragão 
comunica ao Governo que, durante o ano de 1886, a verba 
disponível apenas cobrirá despesas com a assinatura de 
um periódico e a encadernação de brochuras e gazetas.

Outro grande problema é o quadro de funcioná-
rios e seus respectivos vencimentos. Um Ato governamen-
tal de janeiro de 1874 suprime três funções e demite seus 
encarregados, restando apenas o bibliotecário-diretor, o 1° 
oficial-ajudante de bibliotecário, o guarda-porteiro e o ser-
vente para atendimento ao público, inicialmente das 9h às 
15h e das 17h às 20h, e, a seguir, das 9h às 16h, cancelado 
o turno da noite. Ao ser questionada por Moniz de Aragão 
tal redução de pessoal, responde o Governo ter conciliado 
a economia com o desempenho dos serviços, sem prejudi-
car direitos adquiridos, pois tinham sido dispensados os 
mais recentemente contratados. Acrescente-se a isso que 
os vencimentos permanecem inalterados há quinze anos. 
Apesar da concessão de aumento a funcionários de outras 
repartições, o vice-presidente, João José de Almeida Couto, 
em 1872, veta-o aos funcionários da Biblioteca, alegando 
necessidade de economia.

Para que se tenha uma ideia, o vencimento 
do bibliotecário já havia sido de 2:300$000rs., igual ao 
do diretor-geral da Instrução Pública. Entretanto, quando 
este último passou a receber 4:000$000rs., o diretor da 
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Biblioteca Pública continuava nos mesmos 2:300$000rs., 
estando igualmente defasados os vencimentos dos demais 
cargos.

O Regulamento editado em junho de 1875 traz 
algumas novidades: autoriza um reduzido aumento nos 
vencimentos e acrescenta ao quadro de funcionários mais 
um guarda; confere ao diretor maior autonomia adminis-
trativa para compra de livros e venda de duplicatas ou dos 
que achar desnecessários, além de autorizá-lo a suspender, 
durante quinze dias, funcionários faltosos, independente-
mente de instauração de processo.

Os livros devem passar a ser arrumados nas 
estantes não só pelos assuntos, mas também pelo seu for-
mato. No novo catálogo a ser elaborado, devem constar 
todas as obras existentes, publicando-se anualmente um 
suplemento que o atualize. Ao que consta, entretanto, não 
se deu cumprimento a tal deliberação, pois não se conhece 
nenhum suplemento dos catálogos posteriores a esse Re-
gulamento. 

As instalações passam a ser franqueadas ao 
público das 8h às 15h. Para ter acesso ao material biblio-
gráfico, o leitor deveria assinar o pedido da obra desejada, 
que seria restituído quando da sua devolução, sendo-lhe 
facultado fazer anotações; os manuscritos, porém, só po-
deriam ser copiados mediante autorização do Governo. 
Quanto aos jornais, seriam emaçados antes de liberados 
para consulta. As encadernações dos livros não deveriam 
ser luxuosas, para que do seu manuseio não decorressem 
grandes prejuízos. Além disso, o referido Regulamento proí-
be terminantemente o empréstimo de livros, responsabili-
zando o bibliotecário pelos que viessem a ser extraviados.

Apesar das dificuldades, há um significativo 
aumento do número de leitores durante a gestão de Moniz 
de Aragão, que o credita ao crescente gosto pela leitura. 
Em suas palavras: [...] o que prova que o gosto pela leitura 
vai crescendo de dia para dia nesta cidade. E reitera sua so-
licitação de duas medidas urgentes, de grande alcance que 
devem ser tomadas em favor do desenvolvimento da insti-
tuição que dirige:

A primeira é, que seja marcada na Lei do Orçamen-
to uma consignação fixa e determinada, à disposi-
ção do Bibliothecario para a compra de livros que 
annualmente aparecem. Uma Bibliotheca que não 
acompanha o movimento do mundo civilisado, den-
tro de uma certa esfera, não é uma Bibliotheca; pois 
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não podendo preencher seu fim principal não passa 
de um depósito de livros velhos. Portanto uma cer-
ta quantia deve ser impreterivelmente determinada 
cada anno para a compra de livros novos; e alem 
desta, outra, que poderá variar conforme as circuns-
tancias financeiras da Província, que será destinada 
para enriquecer a Bibliotheca de Livros Antigos, que 
presentemente lhe faltam, e que são precisos para 
completar as collecções de obras sobre diversos ra-
mos do saber humano, ou que merecem pela sua ra-
ridade ou curiosidade litteraria ser conservadas no 
deposito geral da Bibliotheca.
A Segunda é que a Bibliotheca seja collocada em uma 
outra casa mais espaçosa, e melhor distribuida, do 
que a em que se acha actualmente, que não tem logar 
sufficiente para conter os Livros que possue, e nem 
podendo estes serem dispostos convenientemente.51

Se o gosto pela leitura aumenta na cidade do 
Salvador, como constata Moniz de Aragão, e as instalações 
da Biblioteca Pública já são acanhadas para abrigar seu 
acervo e seu público, as autoridades não atentam para esse 
fato, e nenhuma providência é tomada. Reparos se fazem 
necessários a todo momento: em 1869, o diretor comunica 
às autoridades que a casa se encontra repleta de goteiras 
que alagam a sala de leitura.

No ano de 1874, Antonio Candido da Cruz Ma-
chado, presidente da Província, em sua mensagem enca-
minhada à Assembleia Legislativa Provincial, aponta duas 
soluções que poderiam resolver o sério problema das ins-
talações: seja a construção de um pavimento na Faculdade 
de Medicina, seja a compra ou construção de um prédio es-
pecífico no Centro da cidade. Lamentavelmente, uma vez 
mais, nenhuma ação disso decorre.

Em 1878, Moniz de Aragão volta a questionar 
o fato de a primeira biblioteca pública da América Latina 
ainda não possuir sua sede, quando até a de Pernambuco, 
uma biblioteca pequena, com cerca de 8.000 volumes, já 
vinha funcionando em prédio próprio e adequado para tal 
fim. O então presidente Antonio de Araújo Bulcão sugere, 
em 1879, à Assembleia Legislativa Provincial que seja sa-
nada a situação aflitiva em que se encontra a instituição, 
mediante sua transferência para um prédio próprio.

Quatro anos depois, são concedidas pelo Go-
verno da Província 27 loterias, com o prêmio maior de 
100$000rs., cuja arrecadação deveria ser aplicada na cons-
trução de um novo prédio. Provavelmente, tal loteria não 
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se concretizou ou o montante arrecadado não foi revertido 
para o fim a que fora inicialmente destinado.

Como se não bastassem todos os problemas, 
a Câmara Municipal manda instalar sanitários públicos ao 
lado da porta de entrada do imóvel em que funciona a Bi-
blioteca, fato denunciado através dos artigos de jornais de 
Joaquim Remédios Monteiro no ano de 1885.

livros do Acervo de obras Raras 
Foto de lucinéia R. Machado
Fonte: Acervo da BPeB.
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BiBliotecas PoPulares 

Apesar de a Biblioteca Pública da Bahia enfren-
tar grandes dificuldades para gerir seus poucos recursos e 
prestar um bom serviço à coletividade, o Governo cria, por 
Ato de 11 de agosto de 1875, várias bibliotecas populares 
a serem instaladas nas cidades da Província, dando cum-
primento à Lei nº1.370, de 24 de abril de 1874. Para tanto, 
concede a quantia necessária não só para a aquisição de li-
vros, para cuja escolha deve ser ouvido o Conselho Superior 
da Instrução Pública, bem como para a confecção de regu-
lamentos. Caberia às câmaras municipais concorrerem com 
as despesas necessárias à manutenção dessas bibliotecas: 
custeio e conservação, contratação de funcionários. 

Há indícios de que, em alguns locais, tenha 
ocorrido a construção das bibliotecas populares: a Resolu-
ção nº2.413, de 29 de julho de 1883, em seu artigo 1º, con-
cede a retirada de três loterias no valor de vinte contos de 
réis, extraídas pelo plano do Rio de Janeiro, e a aplicação de 
duas loterias para a fundação de uma biblioteca em Feira de 
Santana. 
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os guardiães

Grande parte do desempenho da Biblioteca Pú-
blica da Bahia em prestar bons serviços durante o século XIX 
deve-se a vários colaboradores que, juntamente com seus 
diretores, por ela se empenham. 

Evoque-se o exemplo do 1º oficial Joaquim de 
Mattos Telles de Menezes. Verdadeiro guardião, responsável 
também pela parte financeira do estabelecimento, desfru-
ta da total confiança dos diretores, tanto que por três vezes 
assume interinamente o cargo de diretor: primeiro, quando 
adoece Gaspar José Lisboa; depois, quando o mesmo vem 
a falecer em junho de 1865; pela terceira vez, ao substituir 
Moniz de Aragão, que se afasta, em 1878, para assumir inte-
rinamente a Direção-Geral da Instrução Pública. No dia 16 
de agosto de 1882, falece Joaquim de Mattos Telles de Mene-
zes, deixando órfã, pode-se dizer, a instituição a que servira 
durante trinta e três anos (1849-1882) com tanto desvelo, 
instituição que, segundo ele, vem 

[...] há sessenta annos auxiliando proveitosamente o 
ensino Publico d’esta Hillustrada Cidade, proclamada 
por toda parte Athenas Brazileira, e considerando-a 
uma das primeiras causas da Civilização do Paiz, e das 
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irrefragaveis provas, do quanto as Sciencias, e as Artes 
têm contribuido para a perfeição dos costumes.52

O diretor Moniz de Aragão, em relatório ante-
rior, reconhecera sua dedicação: o Sr. Joaquim de Mattos Tel-
les de Menezes, que é um antigo empregado desta repartição, 
muito intelligente e dedicado de todo coração à sua prosperi-
dade.53

Deve ainda ser lembrado o guarda Raymundo 
Joaquim Fructuoso, responsável interinamente pelo car-
go de porteiro. Um documento do diretor Gaspar Lisboa o 
elogia, identificando o bom guardião que desempenha com 
zelo, pontualidade e fidelidade suas funções,54 e propõe, no 
ano de 1860, ao presidente da Província que ele continue 
como porteiro. E também o 2º oficial João Gottlieb Theodoro 
Uflacker, segundo Moniz de Aragão uma pessoa, por todos os 
lados digna do lugar que exerce, pois tem mais que as habili-
tações precisas.55 

Além disso, em seu relatório de 1871, o diretor 
reconhece o valor de todos os funcionários, destaca a im-
portância dos guardas e do contínuo, assim se referindo a 
um dos guardas: o sr. Lisboa, serve de porteiro, é tambem um 
empregado digno de louvor pela sua prosperidade e dedica-
ção ao seo trabalho.56 

Capa do Os Lusiadas, poema epico 
de Luis de Camões.
de Camões, luís de; Mateus, 
Morgado de, 1819 
Fonte: Acervo BPeB



71dois séculos de história

a questão de esPaço

A segunda metade do século XIX é marcada por 
uma série de transformações no país: a campanha abolicio-
nista, o movimento republicano e a Guerra de Canudos.

No dia 16 de novembro de 1888, o coronel Fre-
derico Cristiano Buys, Virgílio Damásio e Deocleciano Ra-
mos, juntamente com vários estudantes, soldados e mem-
bros do movimento republicano, fazem uma manifestação 
no Forte de São Pedro, apoiando o novo governo. Nas ruas 
de Salvador, manifestantes se movimentam a favor da Re-
pública. Um ato em frente ao Teatro São João reúne várias 
figuras proeminentes da política baiana em apoio ao movi-
mento.

Ao mesmo tempo, a Bahia é atingida por uma 
forte crise econômica decorrente do fim da escravidão. O in-
terior sofre com a quebra das lavouras e, na capital, há um 
aumento dos preços alfandegários. 

Dois anos antes desses acontecimentos, Anto-
nio Ferrão Moniz de Aragão, ao completar setenta anos de 
idade e vinte e um à frente da Biblioteca Pública, requer 
sua aposentadoria em 22 de outubro, por estar acometido 
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de atrofia do nervo óptico, depois de ter exercido o cargo 
de diretor com tenacidade, utilizando-se de sua influência 
para conseguir algumas melhorias, ora sendo poético, ora 
realista, porém sempre pronto a defender os interesses da 
instituição sob sua égide.

Para substituí-lo, assume a direção, em 6 de 
novembro de 1886, o bacharel em Direito, José de Oliveira 
Campos, natural de Recife, membro do Partido Conservador, 
deputado provincial entre 1882 e 1883 e membro da Acade-
mia de Letras da Bahia, que havia atuado como redator no 
jornal Estado da Bahia.

Inicia sua gestão criticando o trabalho de seu 
antecessor e acusando-o de responsável pela destruição 
de vários livros. Dando por falta, entre outros, de diversos 
exemplares, como o quarto volume de Comentarios das leis 
inglesas, de Blackstone, e o segundo volume da obra de Louis 
Blanc, em doze volumes, sobre a Revolução Francesa, soli-
cita ao presidente da Província que, através da imprensa, 
se faça um apelo para que os livros tomados por emprés-
timo sejam devolvidos. Vale ressaltar que os empréstimos 
de livros estavam proibidos desde o Regulamento de 1875.

Pelo ajudante Frederico Augusto da Silva Lisboa 
é informado de que nunca houve inventario e que recebeo a 
biblioteca sem balanço e que sem balanço entregava,57 afir-
mativa que não condiz, porém, com a verdade, pois Moniz 
de Aragão havia providenciado a elaboração de catálogos 
de livros, como, por exemplo, o publicado pela Typographia 
Constitucional em três volumes, datados de 1878, 1880 e 
1883, que faz parte do acervo da atual Subgerência de Obras 
Raras e Valiosas da Biblioteca Pública do Estado da Bahia.

Face às irregularidades apontadas, Oliveira 
Campos solicita ao presidente da Província a attenção de 
designar um empregado da confiança de V. Ex.a que comi-
go proceda a um inventario das obras existentes.58 Encar-
regam-se desse trabalho, em 1887, o ajudante Frederico 
A. da Silva, o oficial João de Brito, os três guardas Thomaz 
Moreira de Athayde, Marcelino José Dias, José Lino Couti-
nho da França, o contínuo Américo do C. Pitta e o servente 
Geminiano A. de Carvalho, além do próprio diretor.

À medida que são contados, os livros vão sen-
do limpos, aplicando-se cânfora e ácido químico para com-
bater as traças, e numerados, rubricados e recolocados nas 
estantes, depois de sua devida anotação em livro a isso 
destinado, registrando-se um acervo de 19.374 volumes 
encadernados.

José de oliveira campos,  
diretor da BPB no período 1886-1924 
Fonte: Acervo BPeB.
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Nesse mesmo ano, o Governo Provincial baixa 
um Ato Aditivo ao Regulamento datado de 1875 que traz 
como novidade a reabertura do serviço de empréstimo 
sem a prévia autorização do presidente da Província, exce-
ção feita aos dicionários e às obras raras e de grande valor, 
assim como às mais procuradas para consultas. Além dis-
so, jornais, revistas, relatórios ou quaisquer folhetos pas-
sam a ser emprestados mediante um prazo não superior a 
três dias, que, uma vez ultrapassado, implicaria na perda 
do direito de acesso ao acervo. No caso de extravio ou da-
nificação de qualquer obra, o responsável seria obrigado a 
restituir uma do mesmo título ou de valor a ela equivalente.

A reabertura do empréstimo, facilitando o 
acesso à leitura e contribuindo para a difusão da cultura, 
faz com que, em sete meses, efetuem-se 1.200 emprésti-
mos. Embora tal concessão viesse acompanhada de medi-
das para coibir o extravio de livros, elas não se revelaram 
suficientes para evitá-lo e, quatro anos depois, o diretor 
vê-se obrigado a solicitar ao Governo a sua suspensão, ale-

Plano inclinado isabel, depois 
Plano inclinado Gonçalves 
Fonte: SAMPAio, 2005, p.208.
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gando grande baixa no acervo, voltando consequentemen-
te a vigorar, em março de 1891, o Art. 31 do Regulamento 
de 1875.

Solicitada pelo Governo uma relação das du-
plicatas existentes para serem permutadas com outras 
instituições, Oliveira Campos argumenta que há livros de 
edições diferentes, que parecem duplicatas, mas não po-
deriam ser trocados, como os dicionários e as obras raras, 
citando, como exemplo, a Historia da America portugueza, 
obra do historiador baiano Sebastião da Rocha Pitta: muito 
embora a Biblioteca possua três edições — uma primeira 
de 1730, uma outra com ilustrações e acrescida de índice, 
impressa em Portugal, e uma terceira, impressa na Bahia, 
por iniciativa do barão Homem de Mello, quando presiden-
te da Província —, não se poderia abrir mão de nenhuma, 
por ser uma delas de grande valor histórico, e as outras 
duas, indispensáveis ao público leitor.

Continuam os mesmos problemas decorrentes 
das precárias instalações. Em 1887, por exemplo, recupe-
ram-se as portas e as janelas, e, mais uma vez, o telhado, 
que se constitui num capítulo especial em sua história.

A instituição continua enfrentando novos 
transtornos. Em 23 de agosto de 1884, havia sido firma-
do um acordo entre a Companhia Linha Circular de Carris 
da Bahia e o Governo da Província, a fim de abrir uma rua 
que permitisse a comunicação entre a Praça Conde d’Eu e o 
projetado Plano Inclinado Isabel, hoje Gonçalves. Para sua 
execução seria preciso demolir várias casas, a arcada de 
cantaria, passagem da Sé para a praça do Terreiro de Jesus, 
e derrubar o sanitário público e a escada situada na parte 
lateral da Catedral, que dá acesso à Biblioteca Pública.

De imediato, o diretor da Biblioteca e o páro-
co da catedral, monsenhor Santos Pereira, manifestam-se 
contrários, e o Governo da Província, tentando solucionar a 
questão, delega ao engenheiro fiscal Fortunato Fausto Galo 
a tarefa de analisar a questão. O engenheiro conclui não ser 
necessário retirar a escada e aproveita para acrescentar sua 
opinião de que o local em que se encontra a Biblioteca não 
é ideal em virtude das péssimas condições do seu espaço fí-
sico. Esclarece que o salão em que está a Biblioteca ameaça 
ruína, pois tem o madeiramento do assoalho e do teto da sa-
cristia da Catedral bastante estragado por cupim,59

 chegan-
do mesmo a sugerir que seja deslocada para um salão do 
Palácio do Governo. Diante do exposto, o então presidente 
da Província, João Capistrano Bandeira de Melo, arquiva o 
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processo, porém a Linha Circular faz uma nova investida, 
dessa vez com o apoio do arcebispo D. Luís Antônio dos 
Santos. Assim, em 31 de agosto de 1887, é aprovada uma 
planta transformando a janela do andar superior em uma 
porta de acesso e instalando uma escada em forma de es-
piral. Tais alterações, embora contestadas pelo engenheiro 
Fortunato Fausto Galo, são aprovadas pelo presidente em 
6 de setembro de 1887, e a instituição será fechada ao pú-
blico durante a execução das obras.

Oliveira Campos, discordando uma vez mais, 
pede interdição das obras. Entretanto, sem lograr êxi-
to, desafia o Governo, determinando por conta própria a 
abertura da casa em 25 de abril de 1888. Sua atitude foi 
em vão. Ao tomar conhecimento do ocorrido, o presidente 
manda fechá-la novamente, só vindo a ser reaberta em 18 
de junho de 1888, após parecer de uma comissão governa-
mental. Como seria de esperar, constata-se uma queda na 
frequência de leitores: durante o ano de 1888, reduz-se ao 
número de 6.185, contra, por exemplo, os 11.116 registra-
dos no ano anterior. 

Diante do agravamento das dificuldades, Oli-
veira Campos, através de documentos oficiais ao Governo, 
investe fortemente na ideia da transferência, apontando os 
inconvenientes do local em que está instalada. Por exem-
plo, no relatório de março de 1891, escreve: 

Urge mudar-se esta Bibliotheca para um outro local, 
pois a escada por onde se sobe para o Salão da Cathe-
dral, onde é situada esta repartição é inaccessivel ás 
pessoas nervosas, como para as senhoras e velhos.60 

Alega ainda: 
[...] a vizinhança do machinismo do Plano Inclinado, 
em continuo attrito espargindo fumaça, não permite 
a leitura aos cidadãos que buscam a Bibliotheca para 
este fim e acrescenta que a circunstancia de estar a 
Bibliotheca situada entre a cocheira da Linha Circu-
lar e o necroterio da Academia tem influido para que 
não seja maior a freqüência do Estabelecimento.61 
À medida que Oliveira Campos vai se envolven-

do com a instituição que dirige, suas posições em relação 
ao Governo vão se tornando mais divergentes. Quando o 
Governo Provincial solicita o envio de um objeto para a Ex-
posição Sul-Americana, promovida, em 1888, pela Socie-
dade de Geographia do Rio de Janeiro, é taxativo ao res-
ponder:
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 [...] a Biblioteca nada tem de valioso para exporta-
ção e nem pode ter com exigua annuidade que se lhe 
destina no orçamento provincial, vindo a ter pouco 
mais de duzentos mil réis por mez, para aquisição 
de livros, encadernação, conservação dos existentes, 
aceio, limpeza, seguro do estabelecimento, assigna-
tura de gazetas em fim para as despezas do custeio e 
sustentação do estabelecimento.62

capa  da historia da America 
Portuguesa, desde.......
de Sebastião da Rocha Pitta, 1730
Foto de lucinéia R. Machado
Fonte: Acervo da BPeB.
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memórias e instituições

A preocupação de Oliveira Campos não se res-
tringe unicamente ao patrimônio da Biblioteca Pública, mas 
em criar outras instituições para preservar a memória his-
tórica da Bahia e do Brasil. Para tanto, reivindica, em seu re-
latório de 1888, a criação de um Instituto Geográfico e His-
tórico, sob a alegação de que:

[...] o que causa surpresa e admiração é que outras 
províncias que não estão no mesmo gráo de desenvol-
vimento intellectual e mesmo material e financeiro em 
que está a Bahia tem o seo Inst. Hist., e a nossa provín-
cia vive em profundo esquecimento.63 

O diretor concorda com a ideia da criação de um 
Arquivo Público, vinculado ou não à Biblioteca, defendida 
pelo jornal Diário da Bahia, onde fossem armazenados os 
documentos oriundos de diversos pontos da Província, que 
se encontram entregues à ação das traças e da poeira. Consi-
derando-o um grande passo para o desenvolvimento da Pro-
víncia, acrescenta que sua criação traria, além do mais, um 
largo benefício à Biblioteca, caso viesse a ser a ela vinculado, 
pois passaria a dispor de uma vasta coleção de documen-
tos de sabido valor, a serem consultados com proveito pelos 
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que se dedicassem aos estudos históricos. A ideia do citado 
jornal, reforçada pela argumentação de Oliveira Campos, em 
relatório enviado ao presidente da Província em 1889, pro-
duz o efeito pretendido: em 16 de janeiro de 1890, Manoel 
Victorino Pereira, então governador da Província da Bahia, 
cria o Arquivo Público da Bahia. 

O advento da República no Brasil não modifica a 
situação da Biblioteca Pública da Bahia. A verba destinada à 
sua manutenção continua reduzida, mas ainda assim livros 
e periódicos vão sendo adquiridos. 

No ano de 1892, adquirem-se várias obras nas 
livrarias Magalhães, Catilina e Econômica, estabelecidas em 
Salvador, dentre as quais: O primo Basílio, de Eça de Queiroz; 
Golpe de estado, de Demétrio; Obras completas, de Castro Al-
ves; O inferno, de Dante Alighieri; Obras completas, de Clau-
de Bernard; O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas; 
Traité d’histologie pathologique, de E. Rindfleisch; Diciona-
rio portuguez, de Constâncio; Fausto, de Goethe; Cartas da 
Inglaterra e Finanças e políticas da República, de Ruy Bar-
bosa; Sertão, de Coelho Netto; Vultos e factos e Giovannina, 
de Afonso Celso; O bom crioulo e A normalista, de Adolpho 
Caminha; As farpas, de Eça de Queiroz; Economie politique, 
de J. Garnier. Dentre as revistas, jornais e gazetas, recebe, 
entre outros: Amphion (Lisboa), Bahia (Salvador), Bibliothè-
que Universelle et Revue Suisse (Paris), Commercial (Santo 
Amaro), Diario de Noticias (Salvador), Estado da Bahia (Sal-
vador), Gazeta Commercial e Financeira (Rio de Janeiro), 
Illustración Española y Americana (Madrid), Illustrated Lon-
don (Londres), Madrugada (Lisboa), A Ordem (Cachoeira), 
Revista do Instituto Geographico Brazileiro (Rio de Janeiro). 
A presença de obras estrangeiras, sobretudo em francês, 
continua uma constante.

São ainda doados, sobretudo por instituições 
públicas, vários livros, como a Flora Brasiliensis, de von Mar-
tius, e relatórios, entre outros, os Anaes da Camara dos De-
putados Federais, constituído de mais ou menos 172 títulos 
em 225 volumes.

Já na década de 90 procede-se à assinatura dos 
seguintes periódicos: de Salvador: Diario da Bahia, Estado 
da Bahia, Diario de Noticias, Jornal de Noticias, Correio do 
Povo, Monitor Catholico, Gazeta Medica, A Verdade e Diario 
do Povo; da Bahia: A Ordem, O Guarany, Gazeta do Povo e O 
Popular; de outros Estados: Diario de Manaos, Rio Grande do 
Norte e Revista do Instituto Histórico do Ceará; da capital fe-
deral: Jornal do Comércio, O Paiz, Gazeta de Noticias, Jornal 
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do Brazil, Revista Illustrada, O Direito, Diario Official, Diario 
do Congresso e A família; da Europa: Illustrated London, Ilus-
tración Española y Americana, Revue Bleue, Revue Scientifi-
que e Revue des Deux Mondes.

No ano de 1897, Oliveira Campos, em sua in-
cansável luta, enfatiza que a Biblioteca não poderia acompa-
nhar a evolução científica e literária que vinha se registran-
do no mundo se continuasse a receber apenas a quantia de 
4:000$000rs. para aquisição de obras, encadernação e assi-
natura de gazetas e revistas, até porque a baixa do câmbio 
vem inviabilizando a expansão do acervo. No mesmo ano, 
são adquiridas 118 obras em 133 volumes, e recebidas de 
doações 33 obras em 61 volumes. No ano de 1898, acres-
centam-se 53 títulos, entre gazetas, jornais e revistas, e 73 
livros em 129 volumes.

Outra atenção de Oliveira Campos é a dispensa-
da ao quadro funcional. Por inúmeras vezes, solicita ao Go-
verno aumento de vencimentos, alegando não apenas a alta 
do custo de vida, mas o fato de vir sendo concedido a fun-
cionários de outras instituições. Seus pedidos não sensibi-
lizam, porém, o governador, tampouco a Assembleia Legis-
lativa, que se limitam apenas a ampliar, em 1896, o quadro 
de funcionários para doze: um bibliotecário, dois 1os oficiais, 
um 2o oficial, um 3o oficial, um amanuense, quatro guardas, 
um porteiro e um servente, aumentado para treze, em 1897, 
com a criação do cargo de contínuo adido, mas reduzido em 
1901, quando se elimina o cargo de 1o oficial.

Folha de rosto de As  Farpas 
de eça de Queiroz, 1871
Fonte: Acervo BPeB.



80 a BiBlioteca PúBlica da Bahia

a Peregrinação 

No ano de 1900, ocorrem em Salvador vários 
eventos culturais, tais como a tradicional festa de Reis no 
bairro da Lapinha, o carnaval, marcado pelo primeiro desfile 
do Clube Carnavalesco Inocentes em Progresso, e a partici-
pação de membros da Embaixada Africana; é instalado no 
salão nobre do Teatro São João o cinematógrafo, que vinha 
funcionando na Rua Carlos Gomes; no mesmo teatro, ence-
na-se a peça A ceia de Cristo; inaugura-se a Associação Dra-
mática Xisto Bahia.

Nesse contexto, a Biblioteca Pública começa sua 
peregrinação. É incontestável que, por muitos motivos, ca-
rece de novas instalações, necessidade já bastante registra-
da em relatórios anuais de várias diretorias. O inconcebível, 
porém, é que sua transferência aconteça sem planejamento 
e — o mais inacreditável — à revelia do seu diretor, da qual 
só toma conhecimento horas depois de seu início e por in-
termédio do porteiro da instituição.

Em 26 de abril de 1900, exatamente no dia 
em que se completam oitenta e nove anos que Pedro Go-
mes Ferrão Castellobranco apresentara ao conde dos Arcos 
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o seu Plano para a criação da Biblioteca Pública da Bahia, 
seus livros são transportados por operários sem a devida 
qualificação, com a inevitável danificação do acervo, ao tem-
po em que a escada de ingresso vai sendo derrubada, tudo 
por ordem do governador Luiz Viana, a fim de possibilitar o 
alargamento da rua de acesso da Praça Conde d’Eu ao Plano 
Inclinado Isabel.

Nos seis meses que se seguem, a velha institui-
ção peregrina por alguns espaços. Inicialmente, instala-se 
no pavimento térreo da Casa do Senado, situada na Praça 13 
de Maio; transfere-se, a seguir, para o prédio em que funcio-
nara o Supremo Tribunal de Justiça, na Rua Chile; e, por fim, 
no mês de outubro, para uma ala do andar térreo do Palácio 
do Governo, hoje Palácio Rio Branco, lá permanecendo até o 
bombardeio que o atingiria em 1912.

Este último local, como os demais, não atende 
às necessidades de uma biblioteca pública, como se pode 
ler nos relatórios datados de 1902, quer do então diretor 
Oliveira Campos, quer do secretário do Interior, Justiça e 
Instrução Pública, que continuam a reivindicar um prédio 
condigno e específico para abrigar a itinerante instituição.64

A propósito dessa peregrinação, o poeta Paulo 
Soter publica, no Diário de Notícias de 7 de maio de 1903, o 
poema “O mal da Bibliotheca Publica”:

Fundo da catedral Basílica de 
Salvador 
em 1811, a BPB instalou-se no 
primeiro andar, acima da sacristia, 
anteriormente ocupado pela  
livraria do colégio dos Jesuítas. 
Fonte: SAMPAio, 2005, p.208.
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Porque é que a Bibliotheca
Não pára mais num logar? 
Anda a correr Seca e Meca
Sempre, sempre a viajar
Sae um dia do Terreiro,
Onde muitas gerações,
Vendo-lhe a fronte o luzeiro
Das mais nobres tradições
Mostravam-na á Mocidade
Sequiosa de aprender,
Como um ninho de Verdade,
O regaço do Saber
... E à Piedade faz proa,
Desmantelada talvez...
Não acha a morada boa
E sae... viaja outra vez
Para o Palácio da Praça 
Do lado do calundú...

Mordida de spleen e traça,
Mette os pés... (destino cru!)
E num treme-treme anda
Qual presa de um feio mal;
Sae dali para outra banda,
Quer o lado occidental
Quer sentir o sol mais quente; 
O homem causa-lhe horror...
Por isso ferrou o dente
No próprio progenitor
Eu creio que foi feitiço... 
Ella nunca foi assim...
E se não melhorar disso,
À vida pode dar fim.
Tal conceito autorisada
Voz me faz retificar
Ella anda desarranjada,
Não tem casa p’ra morar!...

casa do Senado à Praça 13 de Maio 
Fonte: Acervo Museu Tempostal.
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A Biblioteca 
Pública da Bahia  
no século XX
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Ao longo do século XIX, a Biblioteca Pública da 
Bahia pode ser considerada, acima de tudo, um ponto de 
referência da intelectualidade da Cidade do Salvador, o que 
talvez tenha alimentado a força e a determinação dos seus 
funcionários durante aquele período. Diante da insensibi-
lidade do poder constituído, eles não hesitam em recorrer 
à colaboração de particulares, num esforço que permite o 
ingresso da instituição no século XX, a despeito de sua pe-
nosa travessia. Como recompensa, fica a certeza de que ela é 
divulgadora de saber, cultura e informação para milhares de 
pessoas que a procuram. 

Um novo século desponta, os primeiros anos da 
primeira capital do Brasil são marcados por problemas no 
setor econômico, a seca no sertão baiano atinge principal-
mente os mais necessitados, a rede de transporte necessita 
urgentemente de melhorias. Ao mesmo tempo, é restaurada 
a Sociedade Musical e é fundada a Biblioteca da Penitenciá-
ria. O Teatro São João é palco, em 1906, de uma conferência 
organizada pelo intelectual Sylio Boccanera Jr., com vistas 
ao desenvolvimento da cultura, em que se propõe, inclusive, 
a criação da Ateneide Baiana, a fim de promover as letras e 
as artes no Estado. Os teatros, sempre com grandes eventos, 
abrilhantam a vida cultural da cidade.
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uma instituição centenária

Com o novo século, renovam-se as esperanças 
de a Biblioteca Pública da Bahia possuir uma sede condizen-
te com seu papel de disseminadora do conhecimento e guar-
diã da memória de um povo.

Enquanto permanece no pavimento térreo do 
Palácio do Governo, seu acervo, sem organização, fica amon-
toado em diversos cômodos e, consequentemente, vai se 
perdendo. O governador José Marcelino de Souza, em men-
sagens à Assembleia Legislativa, em 1905 e 1908, esclarece 
que, por falta de recursos financeiros, deixa de atender às 
necessidades da Biblioteca Pública e do Arquivo Público.

Em 1909, o governador João Ferreira de Araú-
jo Pinho, na abertura da 10a Sessão Ordinária Legislativa, 
alegando a prioridade da construção do prolongamento da 
Estrada de Ferro de Nazaré, a que está reservada grande 
parte da dotação orçamentária do período, declara não ser 
possível fazer frente ás obras que vinham sendo reclamadas 
na Capital, entre elas a que contemplaria a Biblioteca Públi-
ca.65 Na tentativa de amenizar a situação, em 15 de junho 
de 1910, baixa o Decreto n°759, concedendo 5:000$000rs. 
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para aquisição e encadernação de livros e para assinatura de 
periódicos, e, em dezembro do mesmo ano, abre outro cré-
dito, no valor de 10:000$000rs., destinado à construção de 
estantes para os livros e cômodas para os periódicos, provi-
dência que permite retirá-los do chão e dos estrados em que 
se encontram.66

Em tal estado de precariedade, a Biblioteca Pú-
blica da Bahia completa seu primeiro centenário.

livros do Acervo de obras Raras 
Foto: de Mila cordeiro/ AGecoM



88 a BiBlioteca PúBlica da Bahia

o BomBardeio

O ano de 1912 é funesto para a história da 
Bahia. A renúncia de Araújo Pinho ao Governo do Estado 
gera uma crise política de proporções alarmantes. O cône-
go Manoel Lourenço Galvão, presidente do Senado Baiano, 
a quem caberia assumir o cargo, declina da obrigação, ale-
gando problemas de saúde. Assume, então, Aurélio Rodri-
gues Viana, presidente da Câmara dos Deputados. De posse 
do comando, o governador em exercício, numa estratégia 
política, por ato de 22 de dezembro de 1911, transfere a 
sede do Governo para Jequié, cidade então de difícil acesso, 
no intuito de criar obstáculo a uma possível intervenção 
federal, cujo governo apoiava José Joaquim Seabra, além de 
fixar data para a eleição.

 Sua atitude agrava ainda mais a crise política 
instalada no Estado, que culmina no dia 10 de janeiro de 
1912, quando o general Sotero de Menezes, da 7a Região Mi-
litar, autorizado pelo presidente Hermes da Fonseca, abre 
fogo, com tiros de canhão, dos fortes do Barbalho e de São 
Marcelo contra o Palácio do Governo. 
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O bombardeio cessa após quatro horas de duração, 
tendo paralisado completamente o tráfego na cidade e produ-
zido sérios danos às edificações da Intendência, do Teatro São 
João, da Igreja da Sé, do Palácio do Arcebispado e do Palácio do 
Governo, onde rapidamente o fogo se propaga, chegando aos es-
paços da Diretoria de Terras e Minas, do Salão Nobre e da Biblio-
teca Pública. Muitas casas fecham suas portas e içam bandeiras 
de nações estrangeiras. No Hotel Sul-Americano, tremulam ban-
deiras de vários países.

O resultado de tal ato de selvageria fica estam-
pado nos destroços espalhados por todo lado, e a Biblioteca é 
bastante atingida. Perdem-se quase todas as obras conseguidas 
durante anos a fio, fruto da constante luta dos seus dirigentes, 
funcionários e colaboradores: à grande quantidade de livros, en-
tre outros, a Narrativa epistolar de uma viagem e missão jesuítica 
pela Bahia, Ilheos, Porto Seguro, Pernambuco, Espirito Santo, Rio 
de Janeiro, S. Vicente (S. Paulo) desde 1583 a 1590, de Fernão Car-
dim, o Diario de navegação da armada que foi á terra do Brazil 
em 1530, de Pedro Lopes de Souza, a Historia geral do Paraguay, 
de Alfred Demersay, o Compendio historico da literatura classica 
latina, de Francisco Antonio Martins Bastos, e a Biblia poliglota 
de 1657, acrescentem-se as coleções dos jornais Idade d’Ouro do 

o Palácio do Governo  
à Praça Rio Branco, 
depois Praça Municipal,  
após o bombardeio de 1912 
Fonte: Acervo centro de Memória/
FPc. 
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Brazil, Diário da Bahia, Jornal do Brazil, 
Correio Mercantil (1853-1859) e Jornal 
do Comércio (1833-1835). Também 
são destruídos vários retratos a óleo 
que vinham sendo adquiridos para for-
mação da galeria dos seus dirigentes, 
como os do coronel Pedro Gomes Fer-
rão Castellobranco e do padre Francis-
co Agostinho Gomes, assim como o de 
José de Oliveira Campos, doado pelos 
funcionários, além dos retratos de au-
toridades como o conde dos Arcos e o 
visconde de Cairu.

Depois do fogo, a pilha-
gem é geral: quase tudo é roubado, 
inclusive os móveis, com a total indi-
ferença da Delegacia de Polícia ins-
talada nas proximidades do Palácio. 
O Diário da Bahia deixa bem claro o 

ocorrido, ao lamentar
[...] entre as consequencias deplorabilissimas do bombar-
deio a perda da nossa preciosa Bibliotheca Publica [...] 
Tinha mais de trinta mil volumes, em cujo numero obras 
rarissimas pelo assunpto, pela data de publicação e pela 
qualidade da edição; collecções dos jornaes os mais anti-
gos do paiz, autographos e documentos de valor. Ouvimos 
que o prejuizo, propriamente pecuniario, é avaliado em 
cinco mil contos de réis, afóra o que, mesmo por muito 
dinheiro, se não poderá mais obter, como livros de edições 
esgotadas, manuscriptos etc.67 

Algumas preciosidades são salvas, como Os ser-
mões, de Vieira, a Coleção de poesias minhas, de Manuel Alves 
Branco, visconde de Caravelas, e um exemplar original de 1836, 
dos Suspiros poéticos e saudades, do visconde de Araguaya, Do-
mingos José Gonçalves de Magalhães, todo marcado de ferradu-
ras, pisoteado que fora pelos cavalos.

O que resta da Biblioteca é transferido de imediato 
para o prédio n°23 da Rua Visconde do Rio Branco, atual Ladei-
ra da Praça. Um mês depois, a instituição está de volta ao Palácio 
do Governo, aí permanecendo por três meses. A seguir, passa a 
ocupar, por um período de cinco meses, uma sala do Arquivo 
Público, que funciona no prédio da Escola de Belas Artes, e, por 
fim, retorna à Rua Visconde do Rio Branco, instalando-se, des-
sa vez, no prédio n° 19, onde permanece até ser construída, em 
1919, sua sede própria.

escola de Belas Artes em que 
funcionava o Arquivo Público,  
que abrigou por algum tempo a BPB  
após o bombardeio do Palácio do 
Governo em 1912 
Fonte: Acervo BPeB.
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a recomPosição do acervo 

Dos 60.000 volumes da Biblioteca Pública da 
Bahia restam apenas cerca de 300, alguns por terem sido sal-
vos do fogo ou recolhidos das ruas depois da pilhagem, outros 
por estarem fora do prédio por empréstimo — resgatados de-
pois de edital publicado em jornais locais por Oliveira Campos 
— ou nas oficinas de encadernação. A esse número inicial vão 
se juntando os oriundos de doações de particulares e de ór-
gãos governamentais, refazendo-se aos poucos o acervo.

Em novembro de 1912, é autorizado pelo Go-
verno do Estado um crédito para despesas imediatas de até 
50:000$000rs., além de mais 5:000$000rs. para restauração 
completa do acervo, assinatura de periódicos e sua encader-
nação e compra de livros. Do Governo Municipal recebe, em fe-
vereiro de 1913, cerca de 5.099 volumes, entre encadernados 
e brochuras, além de jornais da extinta Biblioteca Municipal 
Almeida Couto.

Em 1918, o acervo já atinge o total de 25.000 
volumes, dos quais 16.000 encadernados. Dos livros reuni-
dos merecem destaque, entre outros: as obras completas, em 
cinco volumes, de Gaspar Barléu contendo o importante vo-
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lume Guerra no Brazil (Amsterdam, 1647); a Viagem ao Bra-
zil (1806), de Thomas Lindemann; a Vida de frei Bartholomeu 
(1619) e a Vida de frei Domingos (1767), em quatro volumes, de 
Luis Cacegas; o Planetario lusitano (1758), de Eusebio da Vei-
ga; as Décadas da Ásia (1781), em vinte e três volumes, de João 
de Barros; a Gramatica hebraica (1724), de D. Pedro Guarin; os 
Documentos arabicos para a historia portuguêza (1790), de frei 
João de Sousa; a Chorographia do Brazil, especialmente da Bahia 
(1828), de Domingos José Antonio Rabello; autógrafos da poesia 
de Manuel Alves Branco, visconde de Caravelas (Coimbra, 1820-
1827). Entre os periódicos, citem-se: o Correio Braziliense (1808-
1812) e O Investigador Portuguez (1812- 1816).

Página do periódico o investigador Portuguez,
volume 3, editado em março de 1812
Fonte: Acervo BPeB.
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a Primeira sede PróPria

Desde sua instalação na antiga Livraria do Co-
légio dos Jesuítas, a Biblioteca Pública vinha almejando sua 
transferência para local mais adequado, que permitisse um 
melhor funcionamento e a expansão de seu acervo. Inúme-
ras são as solicitações registradas nos relatórios, por vezes 
desesperados mas sempre infrutíferos, dos seus diretores, 
que não conseguem sensibilizar os poderes constituídos. A 
vontade política de construir uma sede condigna fica ape-
nas no papel. Leis são promulgadas e não cumpridas, como 
aquela em que o conselheiro Luiz Viana autoriza a compra 
ou a construção de um edifício, mediante a abertura de um 
crédito de 150:000$000rs., ou a de 1911, em que o Gover-
no estabelece a construção das sedes do Palácio da Justiça, 
da Biblioteca Pública, do Teatro São João, do Palácio da As-
sembleia Legislativa e da residência do governador, emi-
tindo, para tanto, uma apólice de juros de 5% ao ano, até 
5.000:000$000rs. 

Ao que parece, a Biblioteca estava predestina-
da à proteção da família Ferrão: justamente no governo de 
Antonio Ferrão Moniz de Aragão, tetraneto de Pedro Gomes 
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Ferrão Castellobranco, seu idealizador, constrói-se a sede al-
mejada por ele e pelos demais dirigentes da instituição.

É aberta concorrência pública, saindo vencedor 
o projeto do engenheiro civil Eurico da Costa Coutinho, que 
assina contrato no dia 8 de fevereiro de 1917. A pedra fun-
damental é lançada em 17 de fevereiro do mesmo ano, e a 
construção do prédio dura dois anos. 

Às 14h do dia 28 de setembro de 1919, proce-
de-se à inauguração da primeira sede própria da Biblioteca 
Pública da Bahia, situada à Praça Rio Branco, depois Praça 
Municipal, pelo governador Antonio Ferrão Moniz de Ara-
gão, contando com a presença de secretários de Estado, pre-
sidentes do Senado e da Câmara, senadores, deputados, de-
sembargadores, intelectuais e representantes da imprensa, 
tendo sido lavrada a ata de abertura.

Dois fatos marcam a inauguração: a surpre-
sa dos convidados e visitantes ao encontrarem as estantes 
quase vazias, e a manifestação da desavença entre o diretor 
Oliveira Campos e o governador Moniz de Aragão.

A BPB no dia da inauguração  
de sua primeira sede própria  
à Praça Rio Branco, depois  
Praça Municipal, 1919 
Fonte: Acervo Museu Tempostal.
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A princípio, o governador, radiante, preside o 
ato, depois de receber inúmeros elogios pela nova realiza-
ção. A situação se modifica, porém, quando o diretor começa 
seu vibrante discurso: afirma que os bons governos depen-
dem da inteligência, do preparo e da capacidade de seus 
dirigentes, citando, para tanto, Lord George Wilson, aristo-
crata inglês, e o estadista francês Clemenceau; alega que os 
políticos não entendem o papel da Biblioteca e do bibliote-
cário que a deve dirigir: um indivíduo dotado de alto conhe-
cimento intelectual e administrativo. José de Oliveira Cam-
pos continua seu discurso, mostrando-se decepcionado pela 
ingratidão do Governo, que fizera lavrar, na lápide colocada 
na entrada do prédio, os nomes de todos os funcionários, 
menos o seu, que há trinta e três anos vinha servindo àquele 
estabelecimento com dedicação, e por não ter sido citado na 
última mensagem governamental. Por fim, faz um apelo ao 
governador: que votasse um crédito de 15:000$000rs. para 
aquisição de livros para a Biblioteca.68 

Moniz de Aragão, procurando simular calma, 
inicia seu discurso esclarecendo que apesar de ser político, 
sabia recompensar e reconhecer aqueles que trabalhavam 
pelo engrandecimento da Bahia.69 Considera-se injustiçado 
pelo diretor, explicando que a ausência do nome de Olivei-
ra Campos na referida mensagem se deve antes a esqueci-
mento do que a atitude intencional; finaliza com dados de 
sua própria biografia, considerando-se um homem de letras, 
que já havia escrito uma obra sobre geografia. 

Apesar de tudo, brinda-se com champanhe!...
O governador, numa demonstração de seu re-

conhecimento ao papel desempenhado por Joaquim Arthur 
Pedreira Franco, secretário da Agricultura, Indústria, Co-
mércio, Viação e Obras Públicas, ausente da solenidade por 
se encontrar, a conselho médico, em Muritiba, lhe envia o 
seguinte telegrama:

Acabo vir inauguração edificio Bibliotheca Publica 
revestida grande solennidade numerosa selecta assis-
tencia. Acceite presado amigo minhas congratulações 
auspicioso facto para cuja realização ninguém contri-
buiu mais que o secretário.70 
Em 1920, em exposição apresentada na passa-

gem do cargo de governador para José Joaquim Seabra, Mo-
niz de Aragão ressalta como a maior obra do seu governo a 
construção da sede própria da Biblioteca Pública e enaltece 
a importância das bibliotecas públicas por considerá-las ins-
trumentos valiosos da instrução popular e portanto factores 

Sala do diretor da BPB em sua nova 
sede à Praça Rio Branco,  
depois Praça Municipal, 1919 
Fonte: Acervo BPeB.
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poderosos de evolução scientifica moral e social de qualquer 
povo.71 

A primeira sede própria da Biblioteca Pública 
da Bahia é uma réplica da Public Library de Nova Iorque, 
Estados Unidos. O prédio demonstra alto bom gosto, assim 
descrito pelo escritor Silio Boccanera Jr.: 

Méde 21m., 24 de fachada, para a praça, e 26m.,50 de 
fachada lateral: uma para a rua da Misericordia, e ou-
tra para o jardim annexo, lado do mar.
Tem de altúra 21m.,90, com o frontão, e 18m.,80, sem 
o frontão, assim distribuidos: porão, 3 metros; 1º pavi-
mento, 5 metros; 2º pavimento, 4m.,50; 3º pavimento 
4m.,50. O primeiro pavimento compreende amplo ves-
tibulo, três grandes salas de leituras e gabinête, secre-
taría, gabinête do director, salão do fundo e espaçósos 
commodos, bem ventilados, provindos de aperfeiçoa-
dos apparêlhos sanitarios. O segundo pavimento e o 
terceiro, destinados á Bibliothéca Pública, propria-
mente dita (depósito de livros), contém 2 grandes sa-
lões laterais, parallelos á direcção da rua da Miseri-
cordia, e 2 outros situados ao fundo, e á frente.
Os pavimentos communicam-se por um elevador e 
uma escada de volta, de peróba-rosa, da Bahia, de 
1m.,40, de largura, de acôrdo com o conjuncto das 
condições esthéticas da óbra. Para arejar todos os 
compartimentos, há, no cêntro, uma área descoberta, 
de seis metros por cinco e cincoenta.

E acrescenta pormenores:
Porão - É arejado por ventiladôres, munidos de grades 
de ferro, e o sólo foi impermeabilizado por uma camá-
da de concréto de 0m.,20, de espessúra.
Soalho - O vigamento do soalho é de ferro em duplo 
T; as taboas que formam o lastro são de acapu e páo 
amarello do Pará. A fórma é variada, apresentando 
desênhos geometricos de effeito. Destacam-se os soá-
lhos do hall, do gabinête, e da sála de Directoria.
Fôrros - São feitos de cédro, procedente do Pará, 
acompanhando os desênhos do soalho. O fôrro do hall 
apresenta bello aspecto.
Pórtas - São de peróba-rosa da Bahia, em quatro fô-
lhas, e ferragens de primeira qualidade.
Telhado - A cobertura é de têlha chata, modelo francês, 
as calhas são de cóbre, e os conductores de manilhas.
Illuminação - Todo o edificio é illuminado á luz elétri-
ca, sendo o motôr o mêsmo que fornece luz á Imprensa 
Official.
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A seguir, esclarece:
Em tróca dêsse serviço, foi cedido o porão da Biblio-
théca para depósito do Almoxarifado da Imprensa 
Official, que o tinha no porão da santa Casa de Miseri-
cordia, ao aluguel mensal de cem mil réis.
O terrêno baldio, annéxo ao edificio, lado do mar, foi 
aproveitado para jardim, onde se construio, tambêm, 
pequeno terráço.
A porta principal de entrada, é uma admiravel óbra 
de talha executada com extraordinaria pericia, que 
muito honra o valor artistico do esculptor português 
Joaquim Pereira.
Em toda éssa grande construcção, que custou ao Es-
tado 881:504$987, confórme declaração official do 
govêrno, foi empregado material sómente de primeira 
qualidade; sendo suas alvenarías e óbras de Arte, exe-
cutádas com solidez e perfeição.
O projécto foi elaborado na Secretaria da Agricultura, 
confórme nótas e planos fornecidos pelo Exmo. Sr. Dr. 
Gonçalo Moniz Sodré de Aragão, Secretário do Inte-
rior. Em suas linhas gerais, o edificio obedece á archi-
tectúra clássica, predominando a órdem jonica.
Foi construido pelo nósso conterraneo, o distincto en-
genheiro civil Eurico da Costa Coutinho, que mais um 
honroso attestado deixa, assim, firmado de seus cré-
ditos profissionais, de sua téchnica scientifica, sob a 
fiscalização do engenheiro Justino da Silveira Franca, 
sendo Inspector das Obras Públicas, o engenheiro The-
mistocles de Menezes.72 

Porta da antiga BPB situada à Praça 
Rio Branco
Fonte: Acervo BPeB.
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a BiBlioteca PúBlica da Bahia  
em sua nova era 

A instituição inicia sua nova era com cerca de 
30.000 volumes. No calor dos acontecimentos, pela Lei n°2.373, 
de 29 de agosto de 1919, o Governo concede até 50:000$000rs. 
destinados a compra de livros, assinatura de jornais e revistas e 
encadernações, valor, entretanto, ainda reduzido para o acervo 
por adquir. Consegue-se comprar por 5:000$00rs. e 8:000$00rs., 
respectivamente, as bibliotecas de Jeronymo Sodré Pereira e de 
Pedro Bastos Seixas, sendo parte dos livros desta última destinada 
pelo Governo à biblioteca do Fórum.

As aquisições entre 1919 e 1922 não são muitas, fi-
cando mais uma vez à mercê de doações de particulares. Durante 
esse período, recebe cerca de 2.545 volumes. Do Rio de Janeiro são 
enviados por José Vasconcellos, embaixador da República do Mé-
xico, na festa do 1º Centenário da Independência do Brasil, nove 
volumes encadernados de uma coleção de clássicos; Bernadino 
José Jambeiro doa 403 brochuras, e Antonio Ladislau F. Seixas, 
302 brochuras; o escritor peruano Rómulo Cúneo-Vidal oferece, 
por intermédio do encarregado dos negócios do Brasil em Lima, 
um exemplar de cada uma de suas obras, dentre tantos outros.
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A primeira sede própria da BPB  
à Praça Rio Branco,  
depois Praça Municipal  
Fonte: Acervo Museu Tempostal.

Na década de 20, ampliando ainda mais seu papel 
perante a comunidade, abre suas portas para a realização de ex-
posições. No período de setembro a outubro de 1921, ocorre 
a do pintor espanhol Mariano Feliz, sendo, ao final, adquiridas 
pela instituição duas telas. Nos meses de novembro e dezembro 
subsequentes, é a vez do artista Robespierre de Farias. De de-
zembro a janeiro do ano seguinte, expõe Guttmann Bicho, que 
doa à instituição seu quadro Cabeça de velho.

Em 6 de dezembro de 1923, o governador José 
Joaquim Seabra nomeia para a direção da Biblioteca o bacha-
rel Francisco Luiz da Costa Drumond, colocando em disponi-
bilidade José de Oliveira Campos, sem que qualquer instru-
mento legal autorizasse tal deliberação. Contudo, em março 
de 1924, o governador Francisco Marques de Góes Calmon, 
através de decreto, anula aquele ato.

A volta de Oliveira Campos é festejada com ale-
gria. Em 24 de agosto, dia do seu aniversário, os funcionários 
prestam-lhe uma homenagem, colocando em seu gabinete 
um retrato a óleo, acompanhado de uma placa em que ha-
viam mandado gravar:

Ao Exmº Sr. Dr José de Oliveira Campos

Homenagem dos funcionários da Biblioteca Pública
Bahia - 1924
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novas mudanças

Para sucessor de Oliveira Campos, que, enfim, 
se aposenta, é nomeado, em 1924, o bacharel em Direito, 
Cesar Gambetta Moreira Spínola. O novo diretor desloca-
-se para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e para São 
Paulo, com a finalidade de fazer um curso de seis meses 
que o habilitará a organizar tecnicamente os serviços.

Não fugindo à regra, julga seu antecessor e o 
acusa de pouco ter feito para melhorar as condições de 
atendimento ao público. Segundo ele: a Biblioteca não pos-
sui catálogo nem inventário; os periódicos estão incomple-
tos e sem o indispensável tratamento, inclusive o Diário 
Oficial do Estado da Bahia; a organização dos espaços não 
é satisfatoria, uma vez que os salões de leitura do andar 
térreo servem simultaneamente de depósito para os livros, 
e o mobiliário não atende às necessidades de uma bibliote-
ca moderna. Além disso, vários livros estão emprestados, 
contrariando determinação do Regulamento vigente.

Na verdade, o novo diretor deixa de levar em 
conta que, ao inaugurar o prédio, o Governo não havia do-
tado devidadamente a nova sede de instalações que aten-
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dessem às suas necessidades, como se depreende do de-
poimento de Boccanera Jr.:

[...] o edificio propiamente dito, está concluido, faltan-
do apênas no interior a montagem de aformoseamen-
to da área, jardins. A Bibliothéca, porém, é que não 
estava ainda em condições de ser inaugurada, por-
que, á falta de estantes, foi instalada somente com 
2.000 volumes, distribuidos entre velhos armários de 
vidro, inesthéticos, colocados, em algumas salas do 
pavimênto térreos [sic] onde funcciona a repartição. 
O resto dos 28.000 volumes vai ser provisoriamente 
accomodado em improvisado [sic] estantes, até que 
o govêrno delibere mandar fazer as appropriadas de 
madeira ou ferro, a que estão destinados os vastissi-
mos salões dos dois andares superiores do edificio. 
Nem de mobiliário codigno está ainda dotada a Bi-
bliothéca.73

Gambetta dá início, em 1925, à sistematiza-
ção do acervo bibliográfico. Catalogam-se 14.642 obras 
conforme os moldes da Biblioteca Nacional, utilizando-se 
para tanto fichas organizadas alfabeticamente por autor e 
por assunto, destinadas ao manuseio do próprio usuário. A 
catalogação adotada dá bons resultados, possibilitando ao 
leitor acesso mais rápido às obras desejadas, de tal modo 
que a biblioteca do Ginásio da Bahia utilizará, em 1937, o 
mesmo sistema para organizar o seu acervo.

A sistematização, a aquisição de bibliotecas 
particulares e de obras didáticas, as doações, bem como a 
instalação de mais de trinta mesas para oitenta e seis luga-
res, e a compra de estantes contribuem para que se registre 
um aumento considerável de usuários na segunda metade 
da década de 20, conforme progressão a seguir:

 Ano
1925
1926
1927
1928
1929

Frequência
35.010
47.792
51.654
60.477
68.140

Já o número de funcionários não cresce na mesma 
proporção: para atender ao numeroso público, eles são ape-
nas catorze em 1922, passando a dezenove em 1927, quando 
são admitidas entre os auxiliares, Ligia Moraes Barbosa Gomes 
e Laudelina Santos Figueredo, as primeiras mulheres do seu 
quadro funcional; em 1929, entretanto, reduzem-se a apenas 
onze, incluindo-se entre eles o diretor.
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Outra dificuldade para o atendimento são as 
constantes solicitações de dispensa de funcionários por mo-
tivos de doença, o que se torna histórico na vida da institui-
ção. Nos anos de 1926 e 1927, por exemplo, o vice-diretor 
Pedro Alcântara, o 1º oficial Arthur Peixoto de Athayde e os 
guardas Antonio da Silva Galvão e Oscar Correia de Araujo 
ausentam-se por seis meses, e o 2º oficial Antonio Oliveira 
Rodrigues, por três.

Em meio a tantos problemas, o diretor não se 
deixa abater e, em 1927, cria a Sala da Bahia, destinada a 
armazenar as obras referentes ao Estado e a grandes nomes 
baianos, que vai se constituir no primeiro núcleo do setor de 
Documentação Baiana, que virá a ser criado em 1970.

Em 1929, Gambetta, ao tempo em que solicita 
verbas para aquisição de novos títulos, encadernação e pre-
servação do acervo existente, requer o urgente aumento do 
quadro de pessoal para atender à crescente demanda — os 
17.965 leitores que, em 1924, ano de sua posse, procuraram 
a instituição, ampliam-se, cinco anos depois, para 68.140 —, 
usando a seguinte argumentação:

Basta esta frequência para demonstrar a necessidade 
de augmentos de pessoal para attender satisfactoria-
mente, aos frequentadores da Bibliotheca.
As consultas devem ser attendidas com maxima bre-
vidade; a demora afugenta o leitor. Sem o pessoal 
necessario torna-se impossivel esta rapidez. Há neces-
sidade, também diaria de funccionarios para asseio, 
catalogação e conservação de jornais, revistas e ma-
ppas.
No quadro actual de funccionarios effectivos há ape-
nas augmento de dous funccionarios sobre o quadro 
existente em 1895, quando a Bibliotheca funccionava 
em uma sala na Cathedral, durante poucas horas, e ti-
nha uma frequencia de 30 pessoas diarias.
Hoje esta Bibliotheca está installada em um grande 
predio de tres andares, funcciona durante 11 horas no 
dia e tem uma frequencia diaria de 250 pessoas. É por-
tanto indispensavel o augmento de pessoal, para que 
se consiga o fim para que foi creada e se mantem essa 
Bibliotheca Publica.74

Essa situação é amenizada com o Regulamento 
de 1931 que cria novos cargos, elevando para vinte o núme-
ro de funcionários — o diretor, que não tem mais o título 
de bibliotecário, o bibliotecário-catalogador, dois bibliotecá-
rios, responsáveis pelas seções de leitura, dois sub-bibliote-
cários, para auxiliar os bibliotecários nas seções de leitura, 
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dois amanuenses, um datilógrafo, um porteiro, oito guardas 
e dois serventes —, e concede um aumento de vencimentos.

Fica também estabelecido que a organização 
dos catálogos deve observar as regras universais de biblio-
grafia, e que haja uma uniformidade dos serviços entre a Bi-
blioteca Pública e outras bibliotecas do país. Todos os livros, 
mapas, jornais, etc. deverão ser marcados com carimbo ou 
por manuscrito. Os livros, na primeira, na última e na pági-
na 100; quando tiverem menos de 100 páginas, na página 
10. Os livros doados deverão ter, na primeira página, a ano-
tação do nome do doador e a data de doação. Os catálogos 
sistemáticos alfabéticos devem abranger todo o acervo e 
estar em dia com as aquisições. Quanto ao atendimento, o 
usuário, depois de encontrar no catálogo o livro que deseja 
consultar, escreverá no boletim de consulta título da obra, 
autor, indicação de catálogo, data, seu nome e residência, 
entregando-o ao funcionário encarregado.

No que se refere à aquisição de material e exe-
cução de serviços, a gestão de Gambetta é profícua. Durante 
os anos de 1926 e 1927, adquirem-se oito estantes de ferro 
e seis de aço, quatro armários de aço, três bureaux, quatro 
cabines para leitura e um aspirador de pó; restauram-se 
quadros; reparam-se e acrescentam-se prateleiras em dez 
estantes; instala-se um pequeno elevador para livros; proce-
de-se ao reparo do telhado; colocam-se protetores de metal 
nos degrus da escada.

capa da Partitura Os Africanos: Quadrilhas 
e Valsas para piano
de Manoel Tranquilino Bastos, de [ 18 - -]
Foto de lucinéia R. Machado
Fonte: Acervo BPeB.
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a BiBlioteca PúBlica da Bahia  
como BiBlioteca escolar

Muito embora tenha nascido para ser uma bi-
blioteca literária e científica, a Biblioteca Pública da Bahia, 
face à carência de bibliotecas escolares e municipais, passa 
aos poucos a atender em larga escala a estudantes de facul-
dades e a secundaristas, que não possuem, de modo geral, 
condições para adquirir as obras indispensáveis à sua for-
mação. Assim já reclamara o presidente da Assembleia Pro-
vincial, Visconde de Camamu, em 1º de dezembro de 1828:

A Biblioteca Publica desta Cidade está precisando de 
uma reforma, ella tem seis mil e quinhentos volumes, e 
precisa-se comprar mais livros, á fim de facilitar o estu-
do da nossa mocidade, que corre com ancia às aulas.75

Pesquisando-se seu acervo, nota-se que várias 
das bibliotecas particulares a ela incorporadas, quer por 
compra, quer por doação, como as de Virgílio de Lemos e 
Campos França e a de Manoel Luís Rego, se constituem, em 
sua grande maioria, de livros de interesse para as áreas de 
Medicina, Direito e Engenharia ou para os cursos secundá-
rios de então.
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Já na segunda metade do século XIX, é patente 
que seu público é formado sobretudo por estudantes, prin-
cipalmente os da Faculdade de Medicina, que vão à pro-
cura de livros específicos da sua área, como, por exemplo, 
Anatomia do homem, de Bourgery, e os da Faculdade de Di-
reito, que buscam livros de jurisprudência, principalmente 
de Direito Civil e Criminal, enquanto os demais consultam 
sobretudo os de Literatura Brasileira.

A propósito, lembre-se que, no passado, após 
a reforma da Faculdade de Medicina, quando as aulas prá-
ticas foram deslocadas para os hospitais, dispersando os 
alunos, a frequência foi bastante atingida: os 8.624 leitores 
de 1878 se reduziram a 5.920 no ano seguinte.

Registra-se uma constante procura por ro-
mances e obras históricas. Leem-se os grandes autores do 
século XIX: os franceses Madame de Staël, Chateaubriand, 
Lamartine, Lamennais, Balzac, Victor Hugo, Tocqueville, 
Guizot, Michelet, Mignet, e também os luso-brasileiros Ale-
xandre Herculano, Julio Dinis, Camilo Castello Branco, Al-
meida Garret, José de Alencar e Machado de Assis.

O funcionamento como biblioteca escolar fica 
bastante caracterizado quando, em 1926, o governador 
Góes Calmon sanciona a Lei n°1.872 que autoriza a compra 
de um a dois exemplares de cada uma das obras adotadas 
nos cursos da Escola Normal, do Ginásio da Bahia, da Fa-
culdade de Direito, da Faculdade de Medicina e da Escola 
Politécnica, além de um exemplar da produção científica e 
literária de autores brasileiros consagrados pela crítica. A 
mesma Lei estabelece ainda que a Diretoria-Geral de Ensi-
no Público do Estado deve encaminhar ao Governo, a partir 
de sugestões fornecidas pelas faculdades, a listagem dos 
livros didáticos a serem adquiridos, cabendo à Academia 
de Letras da Bahia orientar a aquisição dos científicos e 
literários, muito embora a seleção devesse ser atribuída à 
própria Biblioteca, pois teria competência para relacionar, 
com exatidão, os livros mais procurados pelo público leitor.

Mais tarde, em 20 de maio de 1947, a Secreta-
ria do Interior e Justiça enviará circular às prefeituras do 
Estado, sugerindo a criação de bibliotecas municipais, para 
tanto fornecendo livros e outras publicações, e, em 1948, 
Octávio Mangabeira, enfatizará a necessidade da Bibliote-
ca Pública da Bahia desempenhar sua real função, apoiada 
por uma rede de bibliotecas distritais, entre publicas e es-
colares.76
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Cada vez mais, a instituição se afirma como 
uma biblioteca escolar. Anos adiante, em 1957, o diretor 
José Acácio Ferreira solicitará ao Governo um grande nú-
mero de livros didáticos a serem postos à disposição dos 
estudantes, estabelecendo o funcionamento aos domin-
gos e feriados, medida, segundo ele, de repercussão nos 
meios estudantis por possibilitar a oportunidade de prepa-
rar-se para as provas.77

Todavia, demonstrando conhecer o verdadeiro 
papel de uma biblioteca pública — o de atendimento a um 
público diversificado —, o diretor Péricles Diniz Gonçalves, 
em entrevista ao jornal A Tarde, em 1962, declarará que, se a 
Biblioteca Pública doasse livros para a criação de bibliotecas 
escolares na capital e de bibliotecas no interior do Estado, 
talvez deixasse de servir essencialmente como biblioteca 
escolar.

Posteriormente, uma pesquisa realizada pelo 
Departamento de Bibliotecas comprovará, em 1989, que, de 
uma amostra constituída de 181 entrevistados, 51% decla-
ram que a frequentam habitualmente para realizar traba-
lhos escolares, enquanto os restantes 49% dividem-se entre 
os que a consideram um local de cultura, onde se adquire co-
nhecimento, ou onde se vai em busca de lazer e informação. 

Medalha do 1º congresso de instrução 
1913
Foto  de lucinéia R. Machado  
Fonte:  Acervo BPeB
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os salões de ala

Em justa homenagem ao homem que a havia 
criado 128 anos antes, inaugura-se, na Biblioteca Pública da 
Bahia, o Salão Conde dos Arcos, espaço destinado a confe-
rências, exposições, etc.

Sob o patrocínio da sympathizada aggremiação 
cultural Ala das Letras e das Artes (ALA), criada pelo escri-
tor e crítico de arte Carlos Chiacchio, vinham se realizando 
exposições anuais de pintura, escultura, etc., conhecidas 
como Salões de ALA. Tendo ocorrido por duas vezes na Es-
cola de Belas Artes, de localização de difícil acesso ao públi-
co, sua terceira edição tem lugar, em 1939, no Salão Conde 
dos Arcos, numa coincidência feliz da Justiça e da beleza que 
ali se davam as mãos amigas, de um encantamento original: a 
abertura do III Salão de ALA e a inauguração do Salão Conde 
dos Arcos.78

A originalidade do 3° Salão de ALA consiste em 
reunir-se num mesmo espaço cerca de 70 trabalhos de pin-
tura, escultura e aquarela de nomes como Maria Celia Ama-
do, Raymundo Aguiar, Ismael de Barros, entre outros, em 
sua primeira parte, e exposição de poetas, prosadores e artis-
tas da Bahia de ontem, destacando-se nomes e movimentos 
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carlos chiacchio,  
fundador da agremiação  
Ala das letras e das Artes (AlA) 
Fonte: Acervo BPeB.

da literatura baiana de há uns trinta ou quarenta anos, no-
meadamente os da Nova Cruzada, em sua segunda parte,79 

de cuja abertura participam várias autoridades, entre elas 
Jorge Calmon, diretor interino da Biblioteca Pública, Isaías 
Alves, secretário da Educação, e o médico e escritor Hélio 
Simões, que, em discursos, enaltecem o evento, além de in-
telectuais e muitas famílias da sociedade baiana. Em suas 
várias edições, o evento anual, sempre no mês de setembro, 
passa a integrar a vida da instituição, tornando-se uma tra-
dição nos hábitos intelectuais e artísticos da Bahia.

O 4° Salão, em homenagem ao professor Pinto 
de Carvalho, expõe cerca de 100 trabalhos entre telas, dese-
nhos e esculturas — com destaque para a tela de Prescilia-
no Silva, Conforto, que concorre ao Salão Nacional de Belas 
Artes — e mostra a poesia de Artur de Sales, Hélio Simões, 
Jacinta Passos, José Cesar Borba, Carlos Eduardo da Rocha, 
Gustavo Martins e a prosa de Jerônimo de Souza e Gustavo 
Martins. 

No 5° Salão, em 1941, foram distribuídos exem-
plares da mais recente edição de ALA — a do livro Presença, 
de Carlos Eduardo da Rocha. 

No ano seguinte, abrindo o 6° Salão, Hélio Si-
mões salienta que,

[...] apesar da guerra, os artistas baianos continuam a 
trabalhar pela grandeza da arte nacional. Não obs-
tante as dificuldades materiais com que lutam no 
momento, os nossos artistas e sobre isso, a intranqüi-
lidade característica da época, não quiseram eles in-
terromper a seqüência dos salões anuais que já cons-
tituem, uma tradição artística da Bahia.80

Como todos os anos, na entrada da primavera, 
inaugura-se, em 1946, o 10° Salão de ALA. Dentre as obras 
expostas, destaca-se O monge louco, do escultor Mario Cravo 
Junior.

O ato da abertura do 11o Salão de ALA não é 
marcado pela habitual solenidade, tendo em vista que os 
organizadores prestariam, em dia e hora ainda a serem de-
terminados, homenagem póstuma a Carlos Chiacchio, fun-
dador da agremiação Ala das Letras e das Artes.

Segundo o escritor Carvalho Filho, o Ala das Le-
tras e Artes, foi extinto sem vestígios maiores, por viciados de 
todos os defeitos, que caracterizam no Brasil os incentivos de 
tal natureza.81 
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a reforma administrativa 

Renovam-se as esperanças da Biblioteca Públi-
ca da Bahia ao deixar, em 16 de março de 1938, de pertencer 
à Secretaria do Interior e Justiça, passando a órgão da Se-
cretaria de Educação, Saúde e Assistência Pública, à frente 
da qual está o professor Isaías Alves, intelectual de grande 
sensibilidade. 

Seu relatório de 1939 reflete que a preocupação 
do secretário não se limita a provê-la de livros, mas volta-
-se sobretudo para a sua qualidade, com vistas à formação 
da cultura popular dentro das condições técnicas da presente 
civilisação82 e à boa formação de cidadãos. Destacando a im-
portância das bibliotecas como centros irradiadores da cul-
tura, para esse notável educador tais instituições 

[...] agem por si mesmas, transformando a mentali-
dade dos homens altamente dotados de talento, que 
se perdem na esterilidade da casuistica, quando não 
encontram alimento suculento para sua inteligência.83 
Daí seu cuidado para que a instituição possua 

não apenas obras em língua estrangeira, mas também edi-
ções em língua nacional, 
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[...] que ponham ao alcance dos homens altamente in-
teligentes, mas desconhecedores de linguas extrangei-
ras, os meios de satisfazer a sua curiosidade intelectu-
al e tornar-se capazes de transmitir às populações o 
conhecimento metodizado e profundo,84 

assim como livros modernos para o atendimento de leitores 
dos cursos secundário e superior. Conclui afirmando que, 
em termos de frequência, só a da Biblioteca Nacional supera 
a registrada na Biblioteca Pública da Bahia.

Ainda em 1939, edita-se, pela primeira vez, um 
boletim informativo, realização do diretor Jorge Calmon Mo-
niz de Bittencourt, com o objetivo de esclarecer os usuários 
sobre o papel da instituição. A publicação mensal, mimeo-
grafada, registra a frequência — distinguindo homens e mu-
lheres —, o perfil dos leitores — estudantes, professores, 
advogados, médicos, funcionários públicos, entre outros —, 
o material consultado — livros, jornais e revistas. Classifica 
também as consultas feitas no mês sobre assuntos brasilei-
ros, informa os livros adquiridos por compra e os recebidos 
por doação, além das novidades a serem postas em prática 
no mês seguinte. Além de divulgar essas notícias, o boletim, 
através dos seus dados estatísticos, serve como indicador do 
crescimento do interesse pela leitura na Bahia.

Em setembro de 1939, são criados dois servi-
ços: a Seção de Mapoteca e a Biblioteca de Instrução Profis-
sional, esta última com o objetivo de atender ao operariado, 
bem como aos sindicatos da cidade. A despeito disso, em 
fevereiro de 1940, um leitor denuncia, através do jornal O 
Imparcial, a falta de livros técnicos: 

[...] trabalho na estiva e tenho ido diversas vezes á 
Biblioteca Pública procurar a seção dos operários e 
não encontro e perguntei aos empregados, que me 
responderam que a inauguração foi só na gazeta, e 
que a seção não chega a existir.85 

O diretor Jorge Calmon rebate no dia 23 de fe-
vereiro, através do mesmo jornal, esclarecendo: na casa 
encontram-se cerca de 79 livros, além de um catálogo, orga-
nizado na época em que foi inaugurada a referida seção, de 
que foi enviada cópia aos sindicatos.

Já em 1940, a Biblioteca ostenta a maior movi-
mentação de leitura interna em todo o país. Diariamente, a 
frequência é, em média, de mais de 300 pessoas. Em 1941, 
atinge 96.221, ou seja, mais 6.598 do que em 1940, quando 
o movimento tinha alcançado o já alto índice de 89.623. A 
dotação orçamentária eleva-se em 15:000$000rs., o que au-

Jorge calmon Moniz de Bittencourt,  
diretor da BPB no período 1939-1943 
Fonte: Acervo BPeB.
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menta a possibilidade de aquisição de livros: seu acervo, em 
1939, já é de 53.423 obras. 

Prosseguindo sua ação renovadora, Jorge Cal-
mon inaugura, em novembro de 1940, a Sessão de Intercâm-
bio de Publicações, com o propósito de fazer permutas com 
centros culturais de outros Estados e mesmo de outros países. 
Envia livros a várias cidades e estados brasileiros e a alguns 
países da América do Sul, como à Biblioteca Nacional e à Uni-
versidade do Chile, à Universidade de Concepción, ao Instituto 
de Estudos Germânicos, à 1ª Sección de Publicaciones del Mi-
nisterio de Bogotá, entre outros, em sua maioria publicações 
oficiais pela Imprensa Oficial do Estado para divulgação da 
Bahia e do país.

Dentre as inovações, cite-se ainda a criação, 
nos anos 40, de uma área privativa para mulheres, no pri-
meiro andar, também com fichário para facilitar uma con-
sulta mais rápida. 

Os eventos culturais tornam a Biblioteca mais 
participativa dos acontecimentos locais. Assim, juntamen-
te com o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, a Socie-
dade Baiana de História Natural, a Escola Agrícola da Bahia 
e a Faculdade de Medicina, organizam-se, em 1940, as co-
memorações dos cem anos de publicação da Flora Brasi-
liensis, resultado da pesquisa do médico alemão, botânico 
e antropólogo Karl Friedrich Philipp von Martius, que, na 
companhia de outros cientistas como Johann Baptist von 
Spix, esteve no Brasil durante o período de 1817 e 1820, 
na missão austríaca em que vinha a arquiduquesa Maria 
Leopoldina de Áustria para se casar com D. Pedro I.

Com outros cientistas, von Martius passou cer-
ca de dez meses no Norte do território brasileiro, tendo 
percorrido cerca de dez mil quilômetros para recolher os 
elementos que serviram à produção de sua obra que retra-
ta a flora brasileira, considerada por alguns autores como 
de muito mais amplitude, pois remete a questões de etno-
grafia, folclore brasileiro e estudo das línguas brasileiras. 

Da comemoração, realizada na Biblioteca, 
constam três conferências públicas, seis reuniões, um cír-
culo de estudos de botânica, de que participam várias per-
sonalidades, entre elas o padre Camilo Torrend, Ruy Maltez, 
Narciso Soares da Cunha, Alexandre Leal Costa, Augusto 
Chaves Baptista, Barros Barretto, todos com amplo conhe-
cimento sobre o assunto. Simultaneamente, expõem-se, no 
Salão Conde dos Arcos, plantas vivas, livros, documentos e 
manuscritos do naturalista alemão. Preside a abertura do 
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evento o diretor do Departamento de Educação, Hermano 
Sant’Anna.

Sabe-se também que, desde 1839, tinham sido 
adquiridas obras de von Martius, como a História natural do 
Brasil, editada em Munique, como se depreende de carta de Ce-
zimbra e Filhos, de 20 de junho do mesmo ano, em que oferece 
o sexto e o sétimo volumes, informando o preço de cada um de-
les e o valor do câmbio, e que os volumes anteriores já tinham 
sido vendidos à instituição. 

O ano de 1940 foi também marcado pela exposi-
ção do conhecido pintor Edmond Roustan, no Salão Conde dos 
Arcos, uma mostra de cinquenta telas focalizando a Bahia, o 
Nilo, além de naturezas mortas e retratos. 

Em abril de 1941, vários convidados prestigiam 
a abertura da Exposição Bibliográfica Jesuítica, em comemo-
ração ao 4° centenário da Companhia de Jesus, entre eles, 
Antônio Nonato Marques, que profere uma palestra sobre 
os traços deixados pelos jesuítas em sua passagem pelo in-
terior do Brasil. 

Outro evento que marca o ano de 1941 é uma 
exposição com cerca de 300 livros argentinos, cuja abertura 
conta com a presença do secretário Isaías Alves, do inter-
ventor Landulpho Alves, do militar Edgar Cordeiro, do pro-
fessor Luiz Viana Filho e de muitos convidados da comuni-
dade argentina. 

Em outubro de 1942, presta-se uma homena-
gem a Cesar Gambetta Spínola, quando seu retrato a óleo 
integra-se à galeria dos ex-diretores, evento a que compare-
cem o secretário de Educação e Saúde, Isaías Alves, familia-
res do homenageado e funcionários da instituição. O diretor 
Jorge Calmon assinala que Gambetta Spínola 

[...] esteve a frente da Biblioteca durante 16 anos. Ten-
do-a encontrado praticamente vazia de organização 
— pois para tanto já não chegaram as forças comba-
lidas do seu benemérito antecessor, Oliveira Campos 
— deu-lhe, depois de uma viagem de estudo ao sul 
do país, estrutura técnica, atendendo-se em parte ao 
sistema em uso na Biblioteca Nacional. Durante sua 
gestão, catalogaram-se todos os livros do estabeleci-
mento, que eram 30 e poucos mil até 1939. 75 mil fi-
chas foram preenchidas e, muitas delas trazem a letra 
do zeloso ex-diretor da Biblioteca a falar pelo seu em-
penho em suprir deficiência de pessoal e levar a cabo 
vencendo contratempos a obra que consagrara.86

Folha de rosto do volume 2  
da Flora Brasiliensis  
de Karl Friedrich Philipp von 
Martius 
Fonte: Acervo BPeB.
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Desde 1946, a Biblioteca Pública patrocina jun-
to à então Universidade da Bahia um curso intensivo de Bi-
blioteconomia com ênfase em Catalogação e Classificação 
de Livros e, a partir de 1947, já incluindo outras disciplinas 
como Bibliografia e Referência, História do Livro, Organiza-
ção de Bibliotecas, promove-se a instalação do curso de Bi-
blioteconomia na Bahia, inicialmente com as bibliotecárias 
Bernadeth Sinai Neves e Elza Lírio Melo e, mais tarde, com 
a participação do diretor Oswaldo Imbassahy e de Lavinia 
Vilas Boas Machado. O curso absolutamente gratuito, aberto 
com 25 vagas, atinge o número de 70, numa segunda turma. 

O empenho dos dirigentes da Biblioteca para 
conferir-lhe o perfil de centro cultural não é bastante para 
sensibilizar o Governo, que só lhe concede tímidas verbas. 
Entretanto, as doações de particulares continuam a alimen-
tar o acervo. Em relatório de 1943, enviado ao presidente 
Getúlio Vargas, o interventor da Bahia, Renato Onofre Pinto 
Aleixo, destaca a importância da resposta que a sociedade 
vem dando para sua manutenção e faz referência às doações 
das famílias de José Joaquim Seabra, de Francisco Marques 
de Góes Calmon e à do British Council, que vêm aumentar a 
qualidade das obras ali depositadas. 

Em comemoração ao 3° aniversário do Estado 
Novo, durante a era Vargas, são expostos alguns exempla-
res do vasto acervo do professor Gonçalo Moniz Sodré de 
Aragão recentemente adquirido, constituído de obras de 
Filosofia, Matemática, Sociologia, Psicanálise, Direito, Medi-
cina, Astronomia, além de jornais e revistas. Discursam na 
ocasião Lafayette Pondé, interventor interino, e Isaías Alves, 
secretário de Educação, enaltecendo o papel desempenhado 
pelo professor e pesquisador, a que Mário Torres agradece 
em nome da família do homenageado. 

A presença de bibliotecas públicas não se res-
tringe à capital. Em 1940, já estão instaladas cerca de 53 
em vários municípios baianos, muito embora O Imparcial 
de 17 de julho de 1942 ressalte a falta de bibliotecas no 
interior do Estado, destacando, porém, alguns exemplos 
positivos como os de Santa Maria da Vitória e Feira de San-
tana, cujos boletins locais demonstram o interesse do povo 
em frequentá-las.

Buscando motivar o uso do livro e incentivando 
a leitura, Jorge Calmon promove a Campanha do Livro, ten-
tando conseguir, dos próprios editores e escritores do país, 
ofertas de livros para inauguração de bibliotecas públicas 
municipais em todo o Estado. Já em 1947, o secretário do 
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Interior e Justiça, Albérico Fraga, recomenda aos prefeitos 
dos municípios baianos a criação de bibliotecas, com o in-
tuito de melhor desenvolver as comunidades locais, através 
da informação. 

Salvador, década de 1940  
Antigo Mercado Modelo à  
Praça Visconde de cairu 
Fonte: Acervo BPeB.
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o sistema dewey

A nomeação de Oswaldo Imbassahy da Silva, ba-
charel em Direito, para a direção da Biblioteca Pública da 
Bahia, em 1943, traz mudanças na padronização dos servi-
ços. Depois de fazer um curso na Biblioteca Nacional, cria 
duas novas seções: a Seção de Referência — que se torna-
ria, no dizer do escritor Carlos Anísio Melhor, uma das mais 
completas coleções de dicionários etimológicos, possuindo, 
entre outras obras, o Elucidário de Viterbo — e a Seção Cir-
culante — com uma nova organização do acervo, que bene-
ficia principalmente o empréstimo de livros.

Esta última, localizada no andar térreo, come-
ça a funcionar com cerca de 3.000 exemplares dos mais va-
riados assuntos de leitura considerada recreativa — ficção, 
poesia, biografias, divulgação científica e livros de viagens. 
Os leitores têm livre acesso às estantes, e qualquer cidadão, 
preenchida previamente uma ficha, pode solicitar o emprés-
timo por um prazo de quinze dias, com possibilidade de 
prorrogação em alguns casos. Prestigiam sua inauguração, 
em 14 de dezembro de 1950, várias autoridades, entre elas 
Anísio Teixeira, secretário de Educação, e o desembargador 
Clovis Leoni, o primeiro a nela se inscrever.
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Assim justifica Oswaldo Imbassahy a criação da 
Seção Circulante:

O livro hoje custa os olhos da cara, pouca gente, mes-
mo as de classe mais desafogadas, está em condições 
de adquirir todos os livros que deseje ler. Quando não 
for por dificuldades de ordem financeira por falta de 
espaço onde conservá-los em suas residencias. Se isso 
ocorre entre os mais favorecidos que dizer dos outros, 
que são a maioria os que percebem menos entre nós, 
salários miseráveis? Um romance custa hoje em média 
40 a 50 cruzeiros. Esta verdade basta para ilustrar o 
que vimos dizendo.87 

Já em 1947, o diretor havia criado, no Salão Con-
de dos Arcos, uma pequena galeria de arte, inaugurada com 
a primeira exposição coletiva de arte moderna na Bahia, 
apresentada por Marques Rebelo, de enorme repercussão 
e que marcaria época na história das artes na Bahia, como 
comprovam os jornais de então.

A grande transformação ocorrida nesse perío-
do foi a adoção do Sistema Decimal de Dewey, desenvolvido 
por Melvil Dewey (1851-1931) em 1876, conhecido como 
CDD — ou DDC, sua sigla em inglês —, que organiza todo o 
conhecimento em dez classes principais: 000 - Informação e 
Referência Geral; 100 - Filosofia e Psicologia, 200 - Religião; 
300 - Ciências Sociais; 400 - Línguas; 500 - Ciências e Mate-
mática; 600 - Tecnologia; 700 - Arte e Lazer; 800 - Literatu-
ra; 900 - História e Geografia.

oswaldo imbassahy da Silva,  
diretor da BPB no período 1943-1955 
Fonte: Acervo BPeB.
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a remuneração dos funcionários

Apesar das inovações, a Biblioteca continua 
convivendo com os problemas advindos da baixa remune-
ração de seus funcionários.

Uma reportagem publicada no jornal A Tarde 
em 30 de abril de 1954 destaca o fato de os funcionários 
realizarem seu trabalho como verdadeiras máquinas huma-
nas, subindo e descendo grandes escadas, pois as estantes 
são altas, e recebendo em troca somas irrisórias, que não 
passam de Cr$1.000,000. Muitos dos nomeados em 1943 
como serventes diaristas e como auxiliares de escritório 
percebem ainda, respectivamente, Cr$26,00 e Cr$35,00 
por um dia de trabalho. Algumas declarações dos entrevis-
tados dão ideia da penosa situação. Queixa-se Brasilio do 
Espirito Santo: 

Sou um pai de familia numerosa, tendo mais de 10 
anos na Biblioteca Pública como servente diarista, 
até hoje ganho Cr$750.00 por mês. Esse dinheiro nem 
chega para o café da minha familia. Deus sabe como 
nós passamos em Casa. 
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Alvaro G. Dantas acrescenta que, embora soltei-
ro, se encontra em situação semelhante, pois o que ganha 
nem um menino quer por mês. E acrescenta uma denúncia: 
nem à assistência do IPASE os funcionários têm direito, pois 
o Governo não repassa os descontos feitos em folha.

capa  das Kapital
de Karl Marx
Fonte: Acervo BPeB.
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novas BiBliotecas PúBlicas
 

A cidade cresce cada vez mais, demandando no-
vos espaços culturais. Consciente disso, o professor Anísio Tei-
xeira, secretário de Educação do governo Octávio Mangabeira, 
cria, em 1948, a Biblioteca Central de Educação, situada no Cor-
redor da Vitória, que visa a atender pesquisadores da área de 
Educação, professores e alunos de Pedagogia, além de servir 
como órgão centralizador das bibliotecas escolares da capital e 
do interior — de início 200 unidades —, doando pequena cole-
ção de livros a cada uma. 

Após oito anos, em virtude de suas instalações 
passarem a abrigar a Comissão do Livro Técnico e Didático 
(COLTED), é transferida para a Ladeira de São Bento n°26, 
Centro Histórico de Salvador, prédio doado por Adriano da 
Silva Viana, ali funcionando até 1969, quando seu acervo é 
distribuído entre a Biblioteca da Secretaria de Educação, ins-
talada no bairro da Graça, e a Biblioteca do Colégio Paulo Amé-
rico, situado na Baixa do Bonfim, onde passa a funcionar como 
biblioteca de bairro.

Com a criação da Fundação Cultural do Estado 
da Bahia, reaparece com o nome de Biblioteca de Educação, 
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volta à Ladeira de São Bento como unidade do Sistema de 
Bibliotecas Públicas e, finalmente, é denominada, em 1985, 
Biblioteca Anísio Teixeira numa homenagem ao seu criador.

Além dessa biblioteca voltada para a educação, 
surge uma outra que procura atender ao público infantil. 
Idealizada para servir de centro de cultura, socialização e 
recreação da criança, a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, 
é inaugurada em 18 de abril de 1950. A escolha do seu nome 
deve-se à sua criadora, a professora Denise Fernandes Tava-
res, que homenageia o escritor infantil e seu grande mestre, 
Monteiro Lobato. Primeira diretora dessa biblioteca, com 
enorme eficiência, muita garra e exemplar dedicação, ocupa 
o cargo por um período de 24 anos, até o seu falecimento, 
em 1974. São palavras suas:

Criei a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, porque li 
os livros de Lobato nos meus tempos de menina. Fo-
ram os mais belos pedaços da minha infância e acho, 
por isso mesmo, que a nenhuma criança deve ser ne-
gado esse prêmio.88

As novas necessidades no campo das bibliotecas 
públicas, muito em função da falta de bibliotecas escolares, 
fazem surgir no bairro do Rio Vermelho a Biblioteca Juracy 
Magalhães Júnior, criada pelo Plano Nacional de Educação 
e inaugurada em 23 de setembro de 1968, na gestão do 
professor Luís Navarro de Brito como secretário de Educação 
da Bahia. Destinada, inicialmente, a ser uma sucursal da 
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, como biblioteca infantil 
de bairro, transforma-se numa biblioteca pública de bairro, 
subordinada à Divisão de Bibliotecas, que passa a atender 
também a leitores de bairros adjacentes.

Anísio Teixeira
criador da Biblioteca de educação  
Fonte: Acervo BPeB.
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sérios ProBlemas de esPaço físico

A partir de 1955, a Biblioteca Pública, que já 
funciona em tempo integral, passa a ser dirigida pelo pro-
fessor José Acácio Ferreira da Silva. 

Diante dos sérios problemas de espaço físico, o 
novo diretor, em relatório anual datado de 1956, sugere que 
seja doado à instituição, para servir-lhe de depósito, o pré-
dio em que funcionou o Fórum, apesar de seu mau estado de 
conservação, aliviando-se o peso que ameaçava a estrutura, 
com base em avaliação da Secretaria de Viação e Obras Pú-
blicas que reconhecera a gravidade da situação.

Apesar de tudo, organiza a Seção de Periódicos 
e estabelece, a partir de 1957, o funcionamento também aos 
domingos, feriados e dias santificados das 8:30h às 12h du-
rante o mês de junho, para atender ao público estudantil em 
época de provas. 
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o delineador das artes

Péricles Diniz Gonçalves Filho assume a dire-
ção em abril de 1959, ano em que entrega ao público, no 
dia 23 de junho, a nova sala de periódicos separada do es-
paço de exposições, aproveitando-se da homenagem pro-
gramada para o escritor Jorge Amado em visita a Salvador. 
No coquetel então oferecido, o homenageado discursa elo-
giando o novo perfil da intelectualidade baiana e afirma 
sentir-se plenamente realizado por retratar com fidelida-
de, em sua obra, a sua terra, os seus problemas e os anseios 
de seu povo. E Péricles Diniz usa a palavra para comunicar 
seus propósitos de realizar um trabalho de congraçamento 
com os intelectuais baianos, fazendo com que a Biblioteca 
Pública seja visitada não somente por estudantes. 

Nesse mesmo ano, têm lugar uma exposição de 
obras de Jorge Amado traduzidas para trinta idiomas e uma 
mostra individual de gravuras do artista plástico Calasans 
Neto, a primeira de suas apresentações na Biblioteca. 

Em junho de 1959, visto que há seis meses não 
recebia do Governo um níquel sequer, Péricles Diniz lança 
a Campanha dos Mil Cruzeiros, com o objetivo de angariar 
fundos para a viabilização de uma galeria de arte e compra 

Péricles diniz Gonçalves Filho, 
diretor da BPB no período 1959-1966
Fonte: Acervo BPeB.
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de material bibliográfico. A iniciativa conta com o apoio de 
vários artistas, porém outros segmentos da sociedade veem 
sob outro ângulo a atitude do jovem diretor e consideram 
que ele deveria cobrar do governo, visto que seria um vexame 
para o próprio governo.89

Mesmo enfrentando sérias dificuldades, a Bi-
blioteca Pública da Bahia ocupa, em 1960, o quarto lugar em 
todo o Brasil, sendo superada apenas pelas de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Paraná, e sua Seção de Referência é considera-
da a melhor do Brasil por especialistas como Léon Bourdon, 
professor da Sorbonne.

capa de A morte e a morte de 
Quincas Berro Dágua
de Jorge Amado, 1959
Fonte: Acervo BPeB.
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a década de 60

Durante a gestão de Péricles Diniz, volta-se a 
publicar, com a colaboração do intelectual e poeta Carlos 
Anísio Melhor, o Boletim Bibliográfico e Informativo da Bi-
blioteca Pública da Bahia, de periodicidade mensal.

Além disso, o diretor passa a assinar, no Jornal da 
Bahia, a coluna “Da Biblioteca Pública para você”, onde no-
ticia lançamentos de livros, promoções culturais, concursos 
literários e assuntos ligados à cultura. Com o mesmo intuito 
de divulgar a instituição, lança, em 1962, o livro A Biblioteca 
Pública da Bahia e a nossa realidade cultural.

A tão almejada Galeria de Arte abre suas por-
tas, em 9 de maio de 1960, com belíssima exposição de 
quarenta e quatro telas do artista baiano Renato Passos 
da Silva Pinto Filho, com destaque para Tema sobre o sol, 
Luz na treva, Flores em valsa, Vida em formação, Desleixo 
sujo, Aranha e Duende, na presença do governador Juracy 
Montenegro Magalhães e seu secretariado, de pintores, 
críticos de arte e literatos, da imprensa e de pessoas da 
sociedade.
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A mencionada exposição foi um marco no pro-
jeto de Péricles Diniz para conferir um novo perfil à Biblio-
teca, transformando-a num centro de cultura viva. O apoio 
dos intelectuais e artistas é imediato, contribuindo para o 
sucesso do projeto. Merecem destaque, entre outros, o do 
gravador José Maria, do tapeceiro Rubico e do pintor, de-
senhista, gravador, além de marchand, Leonardo Alencar.

Em artigo publicado em A Tarde, o jornalista 
Adinoel Motta Maia relembrará, mais tarde: 

A notícia caiu como uma bomba, no meio artístico. 
Acreditava-se, então, que a biblioteca era lugar ape-
nas de livros, como se os próprios livros não tivessem, 
dentro deles, ilustrações artísticas.90

Pela Galeria de Arte passam nomes como Juarez 
Paraíso (pintura), Sante Scaldaferri (pintura), Francisco 
Stockinger (xilogravura), Calasans Neto (xilogravura), Sega-
lá (arte gráfica), entre outros. 

Lamentavelmente, não se dispensa ao acervo 
iconográfico, já bastante ampliado, avaliado em 9 milhões 
de cruzeiros em 1967, a merecida conservação. Vinte anos 
depois, o artista plástico Octaviano Muniz Barreto, após visi-
ta ao Setor de Arte, denuncia o adiantado estado de deterio-
rização dos quadros, exortando: é chegada a hora de cuidar-
mos e valorizarmos o nosso patrimônio cultural.91 E cataloga 
várias obras: Jarro com flores, Cavalo, Alagados e Salinas das 
Margaridas (todas de 1962), de Leonardo Alencar; Casario 
(1958) além de uma outra sem título, datada de 1968, de 
Carlos Bastos; Pessoas e animais (1965), de Chico Libera-
to; de Sante Scaldaferri, além de Abaluaê (1971), duas ou-
tras datadas de 1958 e 1959; desenhos de Jamison Pedra, 
de 1970, de Almir Barros, da década de 50, de Hélio Bastos, 
de 1969, e de Walter Góes, de 1965; os trabalhos Mulheres 
(1962), de Eurico Luís, Jarro com flores (1957), de Yedama-
ria e outros de James Sales, de 1959, e de Gabby, de 1960; 
Paisagem (1971), de Campana; Casario (1960), de Ana Ma-
ria; Água de Meninos (1959), de José de Dome, além de gra-
vuras, esculturas e xilogravuras. 

Ressalte-se que a crítica de Octaviano Muniz 
Barreto aplica-se exclusivamente à falta de apoio governa-
mental, já que não se pode esquecer a dedicação dos funcio-
nários que sempre se empenharam em dar continuidade à 
ação renovadora de Péricles Diniz.
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o incêndio 

Há muito tempo, várias direções que passaram 
pela instituição reclamavam da vizinhança da Imprensa Ofi-
cial, localizada à sua direita, onde costumavam suceder pe-
quenos incêndios.

O ocorrido no dia 4 de dezembro de 1961, que 
irrompe em um galpão do referido prédio, atinge a Biblioteca 
Pública da Bahia e faz lembrar a tragédia de 1912. Perde-se, 
uma vez mais, praticamente todo o acervo, destruindo-se 
inúmeros livros e muitas coleções de revistas. Acrescente-
-se o prejuízo causado pela perda do elevador utilizado para 
o transporte dos livros, então calculado em Cr$700.000,00. 

Anteriormente, em 25 maio de 1959, sob o títu-
lo “Ameaçadas de destruição mais de cem mil obras da Bi-
blioteca Pública”, o jornal A Tarde havia alertado: 
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[...] muitas delas esgotadas de valor histórico incal-
culável, poderá deixar de existir da noite para o dia. 
Isto porque um simples curto-circuito em qualquer 
das suas dependências poderá alastrar o fogo a todo o 
edifício. De construção antiga, o prédio da Biblioteca 
não possui hoje laje de cimento armado para sepa-
rar seus pavimentos. Predominam em seu interior as 
construções de madeira. O teto, o piso, as escadas etc, 
são todos de madeira já gasta pelo tempo e de fácil 
combustão.92

Em 1961, em entrevista concedida ao mesmo 
jornal, Péricles Diniz sugere, também antes do referido in-
cêndio, que a Biblioteca seja transferida para local não só 
mais amplo como mais calmo, acenando com o Campo Gran-
de ou o Dique do Tororó, no que é endossado por um bom 
número de artistas.

Fachada da Imprensa Oficial à Praça 
Rio Branco depois Praça Municipal
Fonte: Acervo BPeB.



128 a BiBlioteca PúBlica da Bahia

livros no Porão

A carência de espaço que enfrenta a Biblioteca e 
sua inadequada localização passam também a ser destaque nos 
jornais na década de 60.

Em 1962, entrevistado pelo jornal A Tarde, Péricles 
Diniz faz referência àquele relatório da inspeção de 1956 que 
recomendara não fosse colocado mais um quilo siquer naquele 
andar, para evitar o agravamento da situação,93 a despeito do 
que seu antecessor havia adicionado mais de cem mil volumes 
aos que ali se encontravam. Relembra que, ao assumir a direção, 
no intuito de evitar uma catástrofe iminente, tinha resolvido re-
manejar os livros para o porão, onde tinham sido depositados 
sem uma identificação precisa, o que dificultava ainda mais o 
atendimento ao público. Refere-se às Obras Raras, sujeitas à 
ação do mofo e das traças, esclarecendo que tinham sido res-
tauradas e colocadas em cofres, no intuito de preservá-las. E 
esclarece que a instituição também se ressente da deficiência 
qualitativa e quantitativa dos funcionários e técnicos. Muitos 
dos que exercem a função de bibliotecários não tiveram acesso 
à Escola de Biblioteconomia, criada há menos de dez anos, em-
bora percebam vencimentos de nível universitário.
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Na mesma entrevista, o diretor declara que, na 
época de sua posse, a instituição possuía doze bibliotecá-
rias, restando àquela data apenas quatro, apesar do grande 
volume de trabalho. A redução do quadro funcional tem, se-
gundo ele, motivações diversas:

[...] depois de ter punido uma bibliotecária por indisci-
plina, algumas haviam pedido transferência para ou-
tras repartições estaduais; umas fazem cursos no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, sendo que até mesmo uma 
outra havia sido deslocada para o Rio de Janeiro, por 
solicitação do então governador Carlos Lacerda.94

capa de Jana e Joel  
de Xavier Marques, ed 1951
Foto de lucinéia R. Machado
Fonte: Acervo BPeB.
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a reforma de 1966

A partir de setembro de 1966, as instalações 
da Biblioteca Pública da Bahia passam finalmente por uma 
reforma, fechando-se suas portas ao público até março do 
ano seguinte. Com a ajuda financeira da Fundação Nacional 
de Educação, restaura-se a pintura externa e interna; são 
substituídos 60 m2 de madeira do teto e do assoalho; recu-
peram-se os sanitários, o telhado e o elevador que transpor-
ta os livros para a Seção de Consultas; a escadaria recebe 
cobertura de mármore. Além disso, boa parte do acervo é 
restaurada. O mobiliário e os equipamentos são renovados; 
as mesas são cobertas por azulejos trabalhados com belas 
pinturas que retratam a Cidade do Salvador, da autoria de 
Udo Knoff, renomado ceramista alemão e professor da Uni-
versidade Federal da Bahia.

O custo total da obra é uma incógnita. No mes-
mo ano, Péricles Diniz declararia que 

[...] não estava oficialmente informado, embora jul-
gasse ter sido uma quantia modesta se comparada 
com o que tinha sido gasto somente com as cortinas, 
tapetes e luxuoso mobiliário destinado ao gabinete da 
direção da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato,95 
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em que oficialmente haviam sido empregados NCr$60.000,00, 
excluídas as doações.

Apesar da reforma, permanece o problema cru-
cial: o espaço físico continua exíguo para abrigar o número 
elevado de leitores, em sua maioria estudantes, quer de ní-
vel primário e secundário, quer universitário, numa cidade 
que padece da falta de bibliotecas escolares.
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a era feminina 

A mulher, como se sabe, durante muito tempo 
foi relegada a segundo plano em assuntos de ordem política 
e administrativa no país, e a Biblioteca Pública da Bahia vi-
nha sendo comandada exclusivamente por homens ilustres 
que se esforçaram pelo seu bom funcionamento.

Mas, a 31 de março de 1967, é reaberta ao pú-
blico sob a direção de Cândida Maria Santiago Linhares, não 
somente o primeiro dirigente diplomado em Bibliotecono-
mia como também a primeira mulher a assumir o cargo.

Em menos de dois anos, a diretora promove a 
recuperação das Obras de Referência já bastante danifica-
das pelo uso, estabelece nova ordem na Seção de Periódicos 
classificando-os por título e cronologia, assim como a sele-
ção e identificação dos discursos de baianos ilustres existen-
tes no acervo.

Também testemunha as mudanças profundas 
que atingem a instituição que dirige. Pela Lei n°2.464, de 
13 de setembro de 1967, que reorganiza a Secretaria da 
Educação e Cultura, é criada, na estrutura do Departamen-
to da Educação Superior e da Cultura (DESC), a Divisão 

cândida Maria linhares Santiago,  
diretora da BPB no período 1967-1969 
Fonte: Acervo BPeB. 
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de Bibliotecas, órgão da administração centralizada, com 
a competência de orientar, coordenar, fiscalizar, elaborar 
e divulgar normas referentes à organização técnico-admi-
nistrativa das bibliotecas públicas da Bahia. A mencionada 
lei cria ainda a Fundação do Serviço de Bibliotecas, enti-
dade da administração descentralizada, regulamentada em 
outubro do mesmo ano pelo Decreto n°20.379, que visa a 
suplementar a ação do Estado no setor de bibliotecas, des-
tacando-se, dentre as suas competências, a de auxiliar a 
manutenção da Divisão de Bibliotecas e da que passa então 
a ser denominada Biblioteca Central do Estado da Bahia. 

A primeira diretora é substituída por Moema 
Figueiredo Brasileiro, a quem cabe dirigir, na antiga sede, a 
transferência para o novo prédio que vem a ser construído 
no bairro dos Barris.

Nomeada duas vezes, uma, em 22 de agosto de 
1969, como diretora da Biblioteca Pública da Bahia, e ou-
tra como diretora da Biblioteca Central do Estado da Bahia 
em 5 de novembro de 1970, permanece até 1974, ano da 
aprovação do Regimento da Fundação Cultural do Estado 
da Bahia, quando uma vez mais é modificada a estrutura 
da Biblioteca.

Moema Figueiredo Brasileiro,  
diretora da BPB no período 1969-1970,  
posteriormente BceB, no período 
1970-1974 
Fonte: Acervo BPeB.
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a BiBlioteca central do estado da Bahia 

Salvador vai tomando novos rumos, a cidade 
cresce a todo vapor. A Biblioteca continua desempenhando 
seu papel de difusora de cultura e informação, apesar de 
suas limitadas instalações no Centro da cidade, invadidas 
pelo crescente ruído que toma conta daquela área, causado 
pelo tráfego de veículos e pelas lojas vizinhas que comer-
cializam aparelhos de som, obrigando a jovem senhora a ir 
em busca de nova morada.

Encaminhando uma solução, o Governo desa-
propria um terreno avaliado em NCr$435.000,00 na Rua 
General Labatut, Barris, bairro calmo e central da cidade, e 
abre, em 1968, o Concurso Nacional de Projetos, a cargo do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil, para enfim construir um 
novo espaço, mais moderno e funcional para a Biblioteca.

Concorrem cerca de sessenta e nove projetos 
de todo o país, classificando-se como finalistas apenas qua-
tro. O júri — composto pelos arquitetos Acácio Gil Borsoi, 
Paulo Antunes Ribeiro e Marcos Konder Neto e pela biblio-
tecária Adalgisa Moniz de Aragão, contando ainda com o 
arquiteto consultor Walter Velloso Gordilho e o professor 
Nelson de Souza Sampaio — aponta como vencedor o pro-
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jeto da equipe dos arquitetos Ulrico Zurcher, Enrique Alva-
rez e Rodrigo Pontual, que tem como consultores o enge-
nheiro Francisco Lemos Santana e a bibliotecária Fernanda 
Machado Pinto. Consta do Memorial Descritivo do projeto: 
o esquema ideal para funcionamento de uma biblioteca se-
ria em dois planos: um para depósitos e serviços anexos e 
outro para o público, manifestando a preocupação de usar a 
maior área por pavimento, fugindo à tradicional e obsoleta 
Torre.96

O edifício teria a forma quadrangular, com 66 
m x 66 m, em cinco pavimentos. O primeiro, ou semienter-
rado, com 4.346 m², abrigaria o Setor Circulante, o Setor de 
Extensão, o Auditório, um espaço para exposições, a canti-
na, as instalações de conforto (banheiros e vestiários), as 
salas de aula e os serviços gerais. O segundo ou térreo, com 
2.700 m², seria composto pelo hall principal, pelas salas 
destinadas ao expediente e salões de leitura. O terceiro e 
quarto pavimentos, cada um com 3.458 m², funcionariam 
como depósitos gerais e abrigariam o catálogo geral. Final-
mente, no quinto pavimento, também com 3.458 m², fica-
riam a Divisão de Bibliotecas, a Diretoria da Biblioteca, as 
seções de Processamento Técnico e de Documentação, os 
setores Braille e de Reprografia. A parte central do edifício 

Projeto da fachada da segunda sede 
própria da BPB, posteriormente 
BceB, à Rua General labatut, Barris 
Fonte: Acervo BPeB.
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seria vazada, com um pátio ajardinado, oferecido a todas as 
salas de leitura do pavimento térreo.

O prédio ocuparia um total de 17.420 m2 de 
área construída, estando previsto um vasto jardim externo 
que conservaria as magníficas árvores ali existentes. O refe-
rido jardim, que ficaria esquecido pelos governos, a despeito 
dos vários projetos encaminhados pelas direções para sua 
ocupação, viria a ser cedido, mais adiante, em 1992, para 
a construção de um prédio escolar, apesar do protesto dos 
funcionários, manifestado inclusive em documento enviado 
ao governador, em que reivindicam sua utilização para os 
serviços da Biblioteca.

Concluída a construção do prédio dos Barris, 
fecham-se, em 15 de setembro de 1970, as portas da Biblio-
teca na Praça Municipal. A bela casa, que durante cinquenta 
e um anos estivera a serviço do povo baiano através da dedi-
cação de seus funcionários, é esquecida e, por fim, destruída 
em uma implosão, juntamente com as edificações da Cadeia 
Pública e da Imprensa Oficial, situadas na mesma área. Do 
seu antigo prédio resta unicamente sua porta principal, tes-
temunho artístico de uma época. No local, é construído um 

Primeira sede própria da BPB  
à Praça Rio Branco,  
depois Praça Municipal, após a 
implosão 
Fonte: Acervo Museu Tempostal.
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jardim, popularmente conhecido como Jardim de Sucupira, 
em alusão ao folhetim novelesco O bem amado, de Dias Go-
mes. Mais adiante, é ocupado pelo prédio que abriga a Pre-
feitura Municipal de Salvador.

A bibliotecária Adalgisa Moniz de Aragão, pri-
meira diretora-geral da Divisão de Bibliotecas do Estado, 
declara em artigo que publica, em 1970, sobre a instituição:

Quando nos despedimos de um velho e querido amigo 
com quem convivemos muitos anos, anos de tristeza e 
sofrimentos mas outros também de alegrias, as sau-
dades nos tomam de assalto. Então começamos a re-
cordar toda a existência daquele ente querido e somos 
levados, instintivamente, a levantar sua biografia.
Segundo ela, cerca de 200.000 livros são trans-

feridos e muitos se perdem durante a mudança para o novo 
prédio. No citado artigo, continua esclarecendo:

Ao embalarmos os volumes para a transferência, cons-
tatamos uma perda muito grande de livros, especial-
mente os da estante de Cinema e Arte. Este acervo da 
Biblioteca Pública é um patrimônio de toda a comu-
nidade, daí apelar para as pessoas que ainda se en-

Segunda sede própria da BPB, 
posteriormente BceB,  
em construção 
Fonte: Acervo BPeB.
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contram com tais livros nas mãos no sentido de que os 
devolvam a fim de os colocarmos na Biblioteca Central 
para uso de todos. 

E conclui:
Hoje é uma data de muitas saudades para mim [...] 
Sinto ter de sair deste prédio tão tradicional, mas o 
crescimento da cidade assim o exige e, além disto, va-
mos ganhar uma das mais modernas bibliotecas do 
país, que funcionará como uma autêntica Universida-
de popular.97

Em sua opinião, a nova sede será 
[...] uma Biblioteca para tôdas as épocas, destinada 
a atravessar o tempo sem perder sua funcionalidade. 
Qualquer tipo de documentação pode ser guardado 
em suas dependências sem afetar a estrutura do pré-
dio [...] além dessas funções tradicionais a Biblioteca 
Central funcionará como universidade popular, onde 
serão realizados cursos, palestras, e exibições de fil-
mes sobre todos os assuntos ligados a cultura e arte.98

Prédio da BceB, à Rua General labatut, Barris,  
inaugurado em 1970 
Fonte: Acervo BPeB.

eurydice Pires San’Ana,
diretora da  BceB no período  1975-
1979
Fonte: Acervo BPeB
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a inauguração

Às 17h do dia 5 de novembro, data de nascimen-
to de Ruy Barbosa, Dia Nacional da Cultura, no ano de 1970, 
em ato solene, com o auditório literalmente tomado, em ses-
são presidida pelo governador Luiz Viana Filho, com a pre-
sença de autoridades, políticos, intelectuais, e da sociedade 
em geral, inaugura-se a nova sede com o nome de Biblioteca 
Central do Estado da Bahia.

Comparecem, entre outros: Antonio Carlos Ma-
galhães, futuro governador do Estado; o cardeal D. Eugênio 
Sales; o prefeito Clériston Andrade; o reitor da Universidade 
Federal da Bahia, Roberto Santos, e o da Universidade Cató-
lica de Salvador, monsenhor Eugênio Veiga; o general Abdon 
Senna, o vice-almirante Geraldo Azevedo Henning, o major-
-brigadeiro Ney Gomes da Silva e o coronel-aviador Hélio 
Lousada; todos os secretários de Estado; a diretora da Divi-
são de Bibliotecas, bibliotecária Adalgisa Moniz de Aragão, 
e a diretora da Biblioteca, bibliotecária Moema Brasileiro; 
imortais da Academia Brasileira de Letras, representada por 
Deolindo Couto; o presidente do Conselho Federal de Cultu-
ra, Arthur Cesar Ferreira Regis; e ainda Pedro Calmon, Josué 
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Busto do governador luiz Viana Filho 
e placa comemorativa  
da inauguração do novo prédio  
da BceB, anteriormente BPB,  
à Rua General labatut, Barris,  
em 1970 
Foto de José Martiniano

Montello, Gilberto Freyre, Hermes Lima, Afonso Arinos de 
Melo Franco, Menotti Del Piccha, Viana Moog, Ivan Lins, José 
Honório Rodrigues, Hemiliano Cardin, Juracy Camargo, Ja-
der Tavares, Odorico Tavares, além de artistas, professores 
e estudantes da Universidade Federal da Bahia e da Univer-
sidade Católica do Salvador. 

O governador Luiz Viana Filho inicia seu discur-
so ressaltando que a Biblioteca Central do Estado da Bahia é 
um instrumento da educação posto a serviço da nossa comu-
nidade. E prossegue:

Quatro séculos medeiam entre a primitiva livraria do 
Colégio de Jesus, primeira reunião de livros em terra 
do Brasil, e o ato que ora celebramos, honrados por 
presenças tão ilustres [...] O importante, entretanto, 
é que ao longo de tantos anos de vicissitudes, jamais 
deixou de haver na Bahia quem amasse o livro, com-
panheiro inseparável de sucessivas gerações de baia-
nos, que pela cultura, aprenderam a servir a pátria, 
na paz e na guerra.
Recordando que nascera na Bahia a primogêni-

ta das bibliotecas públicas do Brasil, acrescenta:
[...] felizmente o tempo não nos fez mudar. A Bahia 
de hoje, sob muitos aspectos, diferente da de ontem, 
continua a crer que somente a educação evita tor-
na-se o desenvolvimento apenas aumento de bens 
materiais, o que, além de insuficiente, seria certa-
mente maléfico. Daí o sêlo [sic] com que, ao estrutu-
ramos as bases da industrialização, tratamos concomi-
tantemente de propiciar vigoroso impulso à educação 
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em todos os graus e à cultura em seus múltiplos aspec-
tos. Cuidamos da educação, que é exigente e reivindi-
cante, e da cultura, que é plácida e conformada [...]
Afirmei certa feita, precisarmos educar para enrique-
cer. Acrescentarei constituir temeridade enriquecermos 
sem o correspondente aprimoramento da educação. 
Refiro-me à educação no seu sentido mais amplo, àque-
la que se volta para os primeiros passos da criança e 
a acompanha até que, formada a sua responsabilidade, 
e adquiridos os conhecimentos necessários, se integre no 
exercício de alguma profissão. A educação cuja sedimen-
tação é cultura. E dessa educação será instrumento ade-
quado a Biblioteca Central, hoje posta a serviço da nossa 
comunidade.
Espero seja esta Biblioteca valioso laboratório tão indis-
pensável para a educação e a cultura quanto são para as 
ciências experimentais aquêles a elas dedicadas. Não te-
remos aqui mero depósito de livros, que seria inerte, mas 
algo mais, onde além de cuidado e conservado represente 
o livro um instrumento vivo, palpitante, ao alcance de jo-
vens e eruditos, todos irmanados pela ambição do saber. 
Acredito que o ideal, ideal certamente difícil de atingir, 
será reduzir ao mínimo as barreiras entre o livro e o leitor, 
que deve não apenas ser atendido, mas até conquistado.
Sòmente os povos que amam os livros aprendem a 
amar a liberdade e a ambicionar o progresso. Nem foi 
senão por assim pensarem que prestigiam esta festa 
ilustres personalidades. Não apenas aquêles, milita-
res e civis, que conosco convivem e trabalham pelo 
engrandecimento do Brasil, mas os que acorreram 
de outras regiões para nos darem o apoio e o brilho 
do seu comparecimento. Muitos dêles representam a 
mais prestigiosa agremiação das letras nacionais, a 
Academia Brasileira de Letras, que fora de sua sede, 
jamais estêve presente a um ato por tantos dos que a 
integram e a exprimem, na diversidade das atividades 
intelectuais — prosadores, poetas, historiadores, cien-
tistas, teatrólogos — aquela unidade literária preco-
nizada pelo incomparável Machado de Assis.99

O segundo a discursar é o professor Deolindo 
Couto, presidente da Academia Brasileira de Medicina, que 
fala em nome da Academia Brasileira de Letras, confessan-
do-se um antigo leitor da Biblioteca Pública, que se transfor-
mou numa obra digna de louvor porque é humana e benemé-
rita, graças ao trabalho do governador Luiz Viana Filho que 
há muito vem batalhando como intelectual que é, pela causa 
da cultura na Bahia.100
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Encerrado o ato solene, cortam a fita simbólica 
a primeira-dama do Estado, Julieta Viana, e o cardeal D. Eu-
gênio Sales. Luiz Viana descerra a placa comemorativa, e a 
primeira-dama, o busto do governador no hall da Biblioteca. 
Em seguida, é oferecido um coquetel aos presentes.

Ainda em 1970, é sancionado o Decreto n°22.103 
que cria o Sistema de Bibliotecas do Estado da Bahia, inte-
grado às atividades da Divisão de Bibliotecas, órgão diretor 
do sistema, e, no seu Art. 2º, estabelece a mudança do nome 
de Biblioteca Pública do Estado da Bahia para Biblioteca 
Central do Estado da Bahia, com a competência de executar 
o programa da rede de bibliotecas, dentro do planejamento 
da Divisão de Bibliotecas, com a seguinte estrutura: 

Chefia
Seção de Expediente
Seção de Processamento Técnico 

Setores: Catalogação; Classificação; 
Catálogo Coletivo; Seleção, Aquisição e 
Intercâmbio; Distribuição; Depósito

Seção de Documentação
Setores: Reprografia; Documentação 
Baiana

Seção Audiovisual 
Setores: Registrograma; Mapoteca; 
Iconoteca; Filmoteca; Laboratório; 
Offset

Seção de Obras Raras
Seção de Informação e Assistência ao Público 

Setores: Periódicos; Infantil; Referência; 
Leitura; Arte; Circulante; Braille

Seção de Restauração 
Setores: Desinfecção; Encadernação

Seção de Bibliotecas Escolares
Setores: Convênios; Escolas Primárias; 
Centros Integrados

Seção de Extensão
Setores: Bibliotecas Ambulantes; 
Bibliotecas Volantes; Bibliotecas Fixas.

A Seção de Extensão passa a desempenhar papel 
relevante, proporcionando a descentralização das ações da 
Biblioteca, que estende sua atuação para bairros afastados 
e de considerável densidade populacional, através do Setor 
de Bibliotecas Ambulantes (carros-bibliotecas), assim como 
para instituições confinadas, como hospitais, prisões, refor-
matórios e asilos, entre outras, através do Setor de Biblio-
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tecas Volantes (caixas-estantes). Ao Setor de Bibliotecas 
Fixas compete a visita periódica às bibliotecas integrantes 
da seção situadas em Salvador e adjacências e a supervisão 
anual das bibliotecas do interior.

Apesar de a nova estrutura estar estabelecida 
na época da inauguração, só mais adiante alguns setores 
são efetivados na prática.

A Divisão de Bibliotecas também passa a fun-
cionar no novo prédio, assumindo as questões adminis-
trativas, através da sua Seção de Administração Geral, in-
clusive no que se refere à frequência dos funcionários da 
Biblioteca Central. Constata-se, desse modo, uma situação 
paradoxal: a Biblioteca passa a ser o órgão executor do Sis-
tema de Bibliotecas do Estado, ao tempo em que se vê cada 
vez mais cerceada em sua autonomia.

Dois anos depois de instalada na nova sede, 
à vista de fatores de ordem externa e interna, de leitores 
não conscientizados da necessidade de funcionários e de 
verbas, declara Moema Brasileiro em um boletim informa-
tivo: Dois anos de trabalho sério, de preocupação para en-
contrarmos a solução adequada — SERVIR. Já fazemos isso, 
mas que nos compreendam os que nos leem, não o fazemos 
tão bem! Mas suas esperanças são crescentes: Elas são do 
tamanho do nosso casarão.101

Em 26 de dezembro de 1972, através da Lei 
n°3.095, que reorganiza, uma vez mais, a Secretaria da Edu-
cação e Cultura, é criada a Fundação Cultural do Estado da 
Bahia, que incorpora o patrimônio da Fundação do Serviço 
de Bibliotecas.

O Decreto que regulamenta o Sistema de Biblio-
tecas Públicas é revogado pelo de n°23.944, de 1974, que 
aprova o Estatuto da Fundação Cultural do Estado da Bahia. 
Nesse mesmo ano, com a aprovação do seu Regimento, atra-
vés do Decreto n°24.198, de 12 de agosto, a Divisão de Bi-
bliotecas passa a denominar-se Coordenação de Bibliotecas, 
e a Biblioteca Central do Estado deixa de ser o órgão execu-
tor do sistema, vendo reduzida a sua estrutura:     
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Diretoria
Seção de Apoio Administrativo
Seção de Normas e Processamento Técnico
Seção de Informação e Assistência ao Público 
Seção de Documentação
Seção de Extensão.
Com essa nova estrutura, a Biblioteca muda de 

direção. Por portaria da Fundação Cultural do Estado da 
Bahia, assume a bibliotecária Vanda Angélica da Cunha.

Atuante, no seu pouco tempo de gestão, partici-
pa, entre outras atividades técnicas, do Grupo de Trabalho 
encarregado da estrutura da Fundação Cultural, assim como 
elabora minuta do acordo para utilização dos equipamentos 
e instalações da Biblioteca Central pela Coordenação de Bi-
bliotecas e pela Coordenação de Imagem e Som, protegendo 
os interesses da instituição que dirige.

A nova estrutura implantada em 1974 defla-
gra uma verdadeira disputa de poder entre a direção da 
Divisão de Bibliotecas e a direção da Biblioteca Central, de-
pendendo do prestígio das dirigentes em exercício, o que é 
agravado pelo fato de as duas instituições permanecerem 
no mesmo espaço físico. Assim, muitos dos feitos realiza-
dos na Biblioteca podem ser exclusivamente de origem da 
Divisão de Bibliotecas, ou exclusivamente da Direção da 
Biblioteca Central, ou até mesmo em conjunto, situação um 
pouco mais rara. 

Kombi da Seção de extensão da BceB
Fonte: Acervo BPeB.
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os novos serviços

Em 5 de maio de 1975, é nomeada a bibliotecária 
Eurydice Pires Sant’Ana para dirigir a Biblioteca Central, como 
passa a ficar conhecida pela população. Dotada de muita fibra 
e de grande conhecimento técnico, bastante entrosada no meio 
cultural, tem entre seus amigos o escritor Jorge Amado, a quem 
solicita doações a fim enriquecer o acervo da instituição.

Ao assumir o cargo, Eurydice Sant’Ana toma co-
nhecimento das atividades desenvolvidas através de entre-
vistas com as antigas chefes de serviços, a fim de obter um 
diagnóstico real do trabalho realizado — que considera de boa 
qualidade —, verificando que falta apenas o apoio dos poderes 
constituídos. 

Encontra apenas 28 bibliotecários — 30 funcio-
nários, entre bibliotecários e outros técnicos se encontram à 
disposição de outros órgãos do Estado — e considera indispen-
sável a contratação de novos técnicos, pois a redução vem cau-
sando sérios problemas nos serviços existentes, inclusive fe-
chamento de seções. O pessoal de apoio de limpeza é irrisório 
para atender aos três turnos de funcionamento ininterrupto. 
Os vigilantes que respondem pelo serviço de fiscalização são 
poucos para cumprirem as exigências que a casa reclama. 
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Sala do Setor Braille da BceB  
Fonte: Acervo BPeB.

Entre maio de 1975 e dezembro de 1978, são im-
plantados vários setores.

O Setor Braille, verdadeiro centro cultural para de-
ficientes visuais, demonstrando a democratização da Bibliote-
ca, passa a atender pessoas das mais variadas posições sociais, 
com a ajuda dos Voluntários Copistas e Ledores para Cegos, as-
sociação fundada por Henriqueta Catharino, que, há mais de 54 
anos, contribui das mais variadas formas, seja lendo, copiando 
textos ou gravando em fita, seja ensinado o método de escrita 
braille. O setor promove ainda palestras, concursos, bazares, 
entre outros, de forma a inserir cada vez mais o deficiente vi-
sual na sociedade.

O Setor Infantojuvenil, instalado em 4 de agosto 
de 1975, atende às crianças do bairro e adjacências, com ex-
posições comemorativas de datas históricas, clube da leitura, 
dramatizações, hora do conto, visando a despertar maior inte-
resse pela leitura.

O Setor de Relações Públicas, também criado em 
1975, atende ativamente aos eventos, promovendo exposi-
ções, atividades diversas realizadas no auditório e em salas 
da Biblioteca, programações da Coordenação de Imagem e 
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Som da Fundação Cultural, cursos de treinamento, seminá-
rios, encontros, etc.

O Setor de Arte, implantado em 1977, possui 
dois ambientes: o primeiro dispõe de acervo bibliográfico, 
com mesas e cadeiras para estudo e pesquisa; o segundo é 
a Pinacoteca, constituída de quadros de pintura, desenhos e 
tapeçaria, obras de grande valor. 

São reabertos o Setor de Obras Raras, com um 
acervo de cerca de 2.466 obras, entre elas 35 incunábulos e 
cinco manuscritos, além do Setor de Encadernação.

Com a nova estrutura, a Seção de Informação e 
Assistência ao Público, a SIAP, passa a supervisionar apenas 
os Setores de Referência, Circulante, de Leitura e de Perió-
dicos, além do acervo geral de periódicos e livros, em dois 
depósitos: no Setor Depósito 1, ficam localizados todos os 
periódicos, cujo número se eleva a mais de 2.800 títulos; no 
Setor Depósito 2, o acervo geral de livros, com mais de 60.000 
volumes sem tratamento adequado por falta de pessoal.

A diretora instala também, em condições con-
fortáveis, uma sala de pesquisa de jornais e periódicos anti-
gos, contando com espaço amplo e iluminação natural. 

A Seção de Documentação tem um acervo que 
abrange livros, periódicos, mapas, diapositivos, fotografias, 
filmes e diafilmes, material distribuído em cinco salas do Se-
tor de Audiovisual: a discoteca, enriquecida pela aquisição 
de uma radiola Panasonic e lançamento de um Catálogo de 
discos, do ano de 1975; a iconoteca, requisitada, em 1974, 
para ali se instalar a Coordenação de Imagem e Som; a fil-
moteca, que oferece programação semanal de filmes edu-
cativos, com projeções realizadas no auditório às quartas-
-feiras, bem como projeções cinematográficas em colégios 
públicos e particulares; o laboratório fotográfico; e a ma-
poteca, que, além de uma bibliotecária, recebe como fun-
cionária uma geógrafa que passa a colaborar com o setor.

A reportagem no jornal Tribuna da Bahia intitu-
lada “Filmes baianos se perdem por falta de cinemateca”, cri-
tica a instituição por não terem sido localizados importantes 
filmes do seu acervo para uma Feira da Bahia a se realizar 
em São Paulo:

[...] existe um departamento de audiovisual constituí-
do além da cinemoteca por uma mapoteca, iconoteca 
e discoteca, setores que funcionam precariamente, 
apesar dos esforços e do interesse demonstrado pe-
las bibliotecárias responsáveis pelos setores, porque, 
como disse uma delas vivemos aqui numa pobreza 
franciscana.
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Acrescenta: 
[...] a mapoteca tem um aspecto de abandono, embo-
ra possua instalações especiais. De um lado, em cada 
prateleira ficam os mapas de cada país do mundo e, do 
outro, também em cada prateleira, ficam os mapas de 
cada Estado do Brasil e mais alas escolares, entretan-
to a maioria das prateleiras estão vazias. Na discoteca 
há uma série de discos de música popular e erudita e 
mais discos de cursos de língua estrangeira, que es-
tão ainda sendo fichados. Na sala da chefia do setor 
há uma radiola, “filha única”, como as bibliotecárias 
chamam, onde os interessados podem ouvir as músi-
cas ou mesmo estudar línguas. São cerca de 33 discos, 
todos adquiridos através de doações das gravadoras 
e distribuidoras. Para a iconoteca existe um plano de 
documentação escrita e fotográfica de todos os muni-
cípios do Estado. Até agora, já existem fotografias de 
144 municípios baianos que estão sendo devidamente 
catalogados, nos mais diversos aspectos da cidade re-
tratada.102

E informa ainda que só existem cinco bibliotecárias. O de-
partamento não pode distribuir nas escolas as relações de 
filmes existentes na cinemateca por estar quebrado o mi-
meógrafo à tinta, nem se podem tirar cópias xerox.

A Seção de Apoio Administrativo é formada pe-
los setores de Pessoal, de Encadernação, de Reprografia, de 
Estatística e pelo Almoxarifado.

A Seção de Extensão é reequipada, em 1978, 
com dez veículos tipo Kombi — antes, só contava com qua-
tro —, para continuar prestando relevantes serviços à co-
munidade dos bairros carentes de Salvador. 

Na Seção de Normas e Processamento Técnico, 
promove-se a organização dos serviços nos Setores de Se-
leção e Aquisição, de Catalogação, de Preparo Mecânico do 
Livro e do Catálogo Coletivo, com aquisição do equipamento 
para duplicação das fichas. Cria-se ainda o Setor de Doação 
e Permuta, a fim de possibilitar o intercâmbio de materiais 
dispensáveis com as instituições congêneres.

Como todos os centros de cultura e lazer, a Bi-
blioteca Central se vê sujeita à vigilância da censura ditada 
pelo governo militar que, através da Superintendência Re-
gional da Bahia do Departamento de Polícia Federal, passa 
a monitorar qualquer ação cultural no Estado. Em julho de 
1975, a Direção recebe ofício-circular da Fundação Cultu-
ral advertindo que toda programação cultural passaria a 
sujeitar-se à aprovação prévia da censura, que dela deveria 
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tomar conhecimento vinte e quatro horas antes do início do 
evento, mediante comunicado que se fizesse acompanhar 
de sua programação, e não através da imprensa, como vinha 
acontecendo.

Como os que a antecederam no cargo, a direto-
ra faz suas ressalvas a respeito do pessoal técnico e admi-
nistrativo, alegando não dispor de recursos humanos para 
atender as reais necessidades da biblioteca, e daí, o motivo 
que a casa está sempre a reclamar uma assistência perma-
nente quanto ao asseio e fiscalização.103

Juntamente com a equipe de bibliotecárias, 
Eurydice Sant’Ana divulga o acervo da Biblioteca através 
de publicações como: Catálogo diafilme e diapositivo, Bi-
bliografia corrente e retrospectiva das obras existentes na 
Biblioteca, Bibliografia de arte e Catálogo de livros do Setor 
Infanto-Juvenil, elaboradas por Dilma Maria Sales Barreto, 
Maria Ângela Ferreira Gomes Lima e Myrna Maria Deiró de 
Santana Brandão; Bibliografia analítica de assuntos baia-
nos, Bibliografia baiana, Memória histórica da Biblioteca 
Pública da Bahia, reimpressão de 1978 e Diretores da Bi-
blioteca Pública (1811 a 1978), produzidas por Célia Maria 
de Almeida Mattos, Regina Santos Silva, Sizaltina dos San-
tos Coelho e Terezinha Lins Lima Rocha.

Em seu relatório de final de mandato, síntese 
de todo o período de sua gestão, lastima a situação em que 
encontrou a Biblioteca Central quando assumiu, denun-
ciando que a construtora que se encarregara das obras não 
deveria ter credenciais para outros quaisquer contratos de 
edifícios públicos, dada a falta de assistência contratual du-
rante o prazo de tolerância às obras construídas, deixando 
defeitos clamorosos.104

Critica também a atual denominação, afirman-
do que não foi muito feliz essa troca de denominação, op-
tando, inclusive por questões históricas, pelo antigo título, e 
acrescenta:

A antiga Biblioteca Pública ao se transferir para o 
novo prédio, no Bairro dos Barris, recebeu o nome 
de Biblioteca Central do Estado com atribuições bem 
mais amplas do que a anterior, uma vez que sua es-
trutura seria manter além de uma completa Seção de 
Referência, uma atualizada Seção Circulante e a mais 
ambiciosa Rede de Bibliotecas em todo o Estado da 
Bahia.105
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E continua:
Até o presente momento a Biblioteca Central do Es-
tado não cumpriu a finalidade para a qual foi criada. 
Desprovida de verbas para sua manutenção, a Biblio-
teca vem se arrastando para atender o usuário.
O Município de Salvador, o maior beneficiado pelos 
serviços da Biblioteca Central, poderia colaborar, 
através de convênios, para manter 10 sucursais nos 
Bairros mais populares, com despesas mínimas desde 
quando os serviços técnicos ficariam sob a responsa-
bilidade da Biblioteca Central. A Prefeitura Municipal 
daria as casas, equipamentos e materiais bibliográfi-
co e audiovisual. Vale lembrar que em todo o mundo 
desenvolvido são os municípios que mantêm as Bi-
bliotecas Públicas. No Brasil podemos citar São Paulo 
(Capital), Curitiba e Belo Horizonte. Nos longos anos 
decorridos desde que foi instalada com 4.000 volumes, 
seu crescimento não correspondeu à expectativa, uma 
vez que hoje, após 167 anos, conta com o acervo de 
200.000 volumes, compreendendo livros e periódicos.
É necessário considerar a importância de uma Biblio-
teca Pública numa comunidade como Salvador, onde a 
população já ultrapassa 1.400.000 habitantes, verifi-
cando-se em conseqüência um grande deficit de livros. 
Isso justifica o apelo que aqui registramos, no sentido 
de se incentivarem verbas para enriquecimento do 
acervo, de modo a dar maior relevância à instituição e 
possibilitar um mais amplo atendimento, elevando-se 
o nível dos nossos serviços.106

Sala do Setor de Mapoteca
Fonte: Acervo BPeB.
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dePósito oBrigatório

Em 1977, através do Decreto n°25.713, de 1° de 
julho, o Governo institui o depósito obrigatório de publica-
ções do Estado da Bahia e determina ser a Biblioteca Central 
do Estado a depositária de dois exemplares de cada uma de-
las, seja livro, periódico, mapa, entre outros afins, inclusive 
reimpressões. Cria-se, na Seção de Documentação Baiana, 
o Setor de Depósito Obrigatório, para receber, processar e 
colocar à disposição do público as publicações editadas pe-
los órgãos estaduais. Aliás, desde 1839, a Lei n°94 obrigava 
os editores a depositar na Biblioteca Pública um exemplar 
de cada impresso publicado na Província, sob pena de apli-
cação do art. 327 do Código Penal. Em 1853, o próprio Go-
verno assumira, junto à Assembleia Legislativa Provincial, o 
compromisso de zelar pelo cumprimento de tal medida. Na 
prática, porém, tal obrigatoriedade não vinha sendo rigoro-
samente observada, tanto que, em 1967, por exemplo, Péri-
cles Diniz queixara-se de que 
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[...] os autores baianos não colaboram jamais, ofere-
cendo exemplares dos seus livros para a Biblioteca 
Pública da Bahia, salvo raríssimas exceções e até as 
editoras se esquecem do dispositivo legal em vigor que 
determina que sejam dados à Biblioteca do Estado 
dois exemplares das obras editadas.107

capa do relatório lês Aveugles au Brésil
de Brasil Silvado, 1902
Foto de lucinéia R. Machado
Fonte: Acervo BPeB.
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a suPerocuPação

Em 1979, inicia-se a gestão de Nídia Maria Lu-
bisco Portela, que se depara com a proposta de a Fundação 
Cultural do Estado da Bahia (FCEBA) vir a abrigar-se no pré-
dio da Biblioteca Central, em virtude da invasão do mar que 
alaga o Solar do Unhão, onde vinha funcionando. A proposta 
é bem aceita pela coordenadora de Bibliotecas, Katia Maria 
de Carvalho Silva, que vê tal proximidade como facilitadora 
das relações administrativas. Por outro lado, muitos opinam 
que a Biblioteca não carece de tão grande espaço, justifica-
tiva apontada para que nela venham também a se instalar 
o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB) e o 
Centro de Ensino Supletivo da Bahia (CESBA).

A partir de setembro de 1980, a FCEBA passa a 
ocupar espaços importantes, abrigando-se todas as coorde-
nadorias no terceiro andar e no subsolo do prédio, desca-
racterizando-se totalmente o atendimento ao público leitor, 
que vê as salas reduzidas até pela metade.

E vai por terra a esperança de relações adminis-
trativas mais amenas, pois as rotinas diferenciadas de servi-

Nídia Maria lubisco Portela,  
diretora da BceB no período 1979-1980 
Fonte: Acervo BPeB. 
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ços e de horários só causam desconforto aos dirigentes da 
Biblioteca frente aos seus funcionários.

Nesse estado de coisas, Katia Carvalho deixa a 
Coordenação de Bibliotecas e Nídia Lubisco assume em seu 
lugar. A nova diretora da Biblioteca Central, Vasti de Oliveira 
Gondim, implanta, no pouco tempo de sua gestão, a centra-
lização do registro na Seção de Processamento Técnico, ex-
ceto os acervos do Setor Braille, Audiovisual e de Periódicos.

A coordenadora Nídia Lubisco convida, a seguir, 
Vanda Angélica da Cunha, que já tinha sido diretora no pe-
ríodo de 1974-1975, para voltar a desempenhar a função.

Diante dos problemas ocasionados pela supe-
rocupação, com vários setores já sumariamente sucateados, 
vendo-se impedida de agir, a diretora solicita à Coordenação 
de Bibliotecas, em novembro de 1981, providências junto à 
direção da Fundação Cultural, pois o laboratório fotográfico 
da Biblioteca vem sendo utilizado sem que se dê cumpri-
mento ao acordo que estabelece sua obrigação de registrar 
os eventos da instituição. Manifesta ainda sua discordância 
diante do fato de a Biblioteca vir sendo habitualmente prete-
rida, lembrando que o trabalho nela desenvolvido é de igual 
importância à de quantos outros sob a responsabilidade da 
Fundação Cultural.

Na década de 80, implanta-se o Setor de Recor-
tes, que se situa no primeiro andar, na Seção de Periódicos, 
cujo material é retirado das publicações periódicas, com a fi-
nalidade de atualizar a informação para o usuário.

Em 6 de agosto de 1982, acontece o I Encontro 
de Bibliotecários da Fundação Cultural do Estado da Bahia, 
promovido pela Coordenação de Bibliotecas, cujas resolu-
ções, com justiça, favorecem o público-alvo da Biblioteca 
Central, entre elas a de abolir-se a cobrança de qualquer 
taxa, seja para a inscrição, seja de multa por atraso de devo-
lução de livros do Setor Circulante. 

Elaborado pela equipe constituída pelas bi-
bliotecárias Jaíra R. Rebouças, Leonice de Souza, Maria 
Aparecida C. Santana e Solange Maria B. Chastinet, cria-
-se o informativo Leia e Passe, esperando-se que se atenda 
ao seu sugestivo título, passando-o adiante. Esclarecem as 
responsáveis:

O conteúdo tem sido dentro de uma linha de divulgar 
os serviços e atividades desenvolvidas pela Bibliote-
ca Central do Estado, trazer notícias de interesse na 
área da cultura, ampliar os conhecimentos gerais 
através da seção MOSAICOS e contribuir de alguma 

Vanda Angélica da cunha,  
diretora da BceB nos períodos  
1974-1975 e 1981-1985.
Fonte: Acervo BPeB.
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forma para o bem-estar mental, para divulgarmos 
pensamentos e mensagens que se constituem gotas de 
otimismo e alerta para saúde mental, base para todo 
progresso individual e coletivo.108

Com a inauguração da Sala Especial, antiga rei-
vindicação dos leitores que só precisam desfrutar do espaço 
— e não dos livros — para utilizar seu próprio material de 
estudo, comemoram-se, a 5 de novembro, os doze anos de 
vida no bairro dos Barris.

Um ano depois, nova modificação em sua estru-
tura: a Seção de Normas e Processamento Técnico é trans-
ferida para a Coordenação de Bibliotecas, segundo Portaria 
n°94/82 da Fundação Cultural, com os serviços técnicos 
pertinentes, de seleção, aquisição e preparo técnico de acer-
vos para todas as bibliotecas estaduais, ficando as mesmas 
encarregadas da assistência, incentivo à leitura e realização 
de programações culturais.

Para melhor atender ao usuário, a Biblioteca 
continua a luta em defesa dos seus espaços. A Coordena-
ção de Bibliotecas encaminha à Fundação Cultural o ofício 
n°52/84, reafirmando a situação de estrangulamento em 
que se encontra a Biblioteca Central: 

Hoje temos a sala 23 ocupada, a 27 sem condições de 
uso e não nos resta mais espaço para ampliação de 
serviços, para reuniões técnicas internas, para ativi-
dades regulares com usuários, entre outros. 
Esclareça-se que a sala 23 havia sido desmon-

tada para dar lugar a um palco de ensaios, apesar da exis-
tência de áreas adequadas no Teatro Castro Alves (TCA), im-
possibilitando também, devido ao ruído dos ensaios, o uso 
da vizinha sala 27, cuja metade já vinha sendo ocupada pelo 
setor de material da FCEBA. Além disso, relembra a neces-
sidade de preservação da porta da antiga sede, peça de ine-
gável valor artístico, solicita que seja realizado o projeto de 
readaptação do hall de entrada da BCE e sugere que a porta 
possa ser mantida onde está, com suporte de elevação, ilumi-
nação com spots, além da colocação de uma placa de bronze 
com dados sobre o artista que a esculpiu.109

O ano de 1985 é de grande satisfação para a Bi-
blioteca. Pelo Decreto n°31.615, de 17 de abril, que reestru-
tura a Fundação Cultural do Estado da Bahia, a instituição 
passa a se chamar Biblioteca Pública do Estado da Bahia, 
retomando suas origens, ao tempo em que a Coordenação 
de Bibliotecas torna-se o Departamento de Bibliotecas 
(DEPAB).
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Apesar disso, assiste-se a um processo de franca 
decadência com suas instalações ocupadas, seu acervo dete-
riorado, seus livros extraviados — a perda já chega a cerca 
de 1.307 exemplares. Ainda por força do Regimento Interno 
da Fundação Cultural, perde uma seção, a de Extensão, que 
passa a funcionar como Unidade do DEPAB com o nome de 
Biblioteca de Extensão — a BIBEX. 

Em 1985, Vanda Angélica da Cunha deixa o car-
go como uma diretora que esteve sempre preocupada com 
o papel do bibliotecário, como se refere em texto datado de 
1985: 

[...] profissional consciente do seu papel no desen-
volvimento do país assume inteiramente a responsa-
bilidade de acompanhar o processo dinâmico desse 
desenvolvimento mantendo-se atualizado, buscando 
a informação onde ela se encontrar, dissecando para 
ser melhor usada, colocando-a nas mãos do usuário 
sob as diversas formas em que for possível fazê-lo.110

Maria Lígia Alves de Souza a substitui, coman-
dando a instituição até 1987. As condições de funcionamen-
to continuam lamentáveis. Do acervo de 114.700 livros, ape-
nas 63.200 estão processados e colocados à disposição dos 
usuários. As obras raras e os jornais antigos, por exemplo, se 
encontram em estado lastimável, muito pela falta de pessoal 
que se encarregue de dar-lhes tratamento adequado, apesar 
do trabalho árduo de funcionários como a bibliotecária Ma-
ria do Carmo Porelli, chefe do setor, que, juntamente com os 
funcionários Antonio Carlos Lobão, Luis José de Carvalho, 
João de Souza Santos e Francisco Sérgio Mota Soares, são, na 
época, verdadeiros guardiães desse acervo. 

Sala especial
Foto de lucinéia R. Machado
Fonte: Acervo BPeB.
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mudanças e comemorações

Em 1987, a direção é assumida por Lídia Maria 
Batista Brandão, cuja gestão é marcada por ações significati-
vas e polêmicas. Elabora-se um novo Regulamento Interno que 
modifica horários, estabelece normas para utilização das cole-
ções e orientações para os usuários.

Entre os problemas enfrentados pela nova dire-
tora, destaca-se o caso do artista plástico Reginaldo Bomfim, 
de grande genialidade para a pintura, porém de temperamento 
explosivo, que faz dali seu ateliê pessoal. Inicialmente, é inte-
ressante vê-lo pintar, mas, com o passar do tempo, começam 
os transtornos. É inconveniente o forte cheiro exalado pelas 
tintas, e frequentemente seus imensos painéis colocados no 
jardim interno, em frente aos vidros, escurecem as salas. Acres-
cente-se, de sua parte, o uso de palavras grosseiras, o arremes-
so de pedras contra os vidros e, mais grave ainda, a agressão 
a funcionários e frequentadores. Durante alguns anos, apesar 
das tentativas de várias direções, tal situação não havia sido re-
solvida. Sua retirada vem a ocorrer durante a gestão de Lídia 
Brandão, que conta com o apoio de Najla Sampaio, responsável 
pela Coordenação de Bibliotecas.

lídia Maria Batista Brandão,  
diretora da BPeB no período 1987-1989 
Fonte: Acervo BPeB.
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Em de março de 1988, o Governo do Estado im-
planta para seus servidores a jornada de seis horas de tra-
balho, das 13h às 19h, dela ficando excluídos os que prestam 
serviços essenciais. Como os serviços das bibliotecas públi-
cas não foram assim julgados, o funcionamento da Bibliote-
ca submete-se ao novo horário, prejudicando os milhares de 
usuários do turno matutino.

Consciente de que os serviços prestados não 
são meramente burocráticos, seus administradores se mo-
vimentam junto à direção do Departamento de Bibliotecas e 
ao Governo do Estado para que seu horário de atendimento 
ao público obedeça a jornada de seis horas, porém nos três 
turnos, possibilitando o pleno cumprimento de sua função 
social numa cidade carente de equipamentos dessa nature-
za e o desempenho de seu papel de centro de pesquisas e de 
acesso aos bens culturais. Finalmente, a situação é regula-
rizada e, em 25 de abril do mesmo ano, reabre suas portas 
desde as 8h da manhã, ainda que alguns dos seus setores 
funcionem precariamente.

Outros problemas vão se avolumando a cada dia 
que passa: em setembro de 1988, ocorre um curto-circuito 
que deixa o prédio às escuras, fato não de todo inesperado, 
pois uma inspeção da Coelba já havia condenado a rede elé-
trica, prevendo a qualquer momento um acontecimento de-
sagradável. Em consequência, a Seção de Periódicos deixa 
de funcionar à noite, pois Lídia Brandão prefere não colocar 
em risco um acervo de mais de 150 anos.

A degradação chega a tal ponto, que o espaço 
externo passa a servir de abrigo para marginais e famílias 
carentes e de refúgio para casais, apesar das constantes de-
núncias de diretores aos órgãos competentes.

A demissão de funcionários com menos de cinco 
anos de serviço, por deliberação do Governo do Estado, apoia-
do na Constituição de 1988, atinge profundamente os serviços 
da Biblioteca, com a consequente desativação de vários seto-
res, como o Infantojuvenil, de Auxílio ao Leitor, de Documenta-
ção Afro, de Obras Raras e da Seção de Periódicos, responsáveis 
pela alta frequência de leitores, além do Setor Braille, o único 
nesta categoria existente na cidade.

Funcionários e frequentadores reivindicam que 
os serviços sejam incluídos entre os considerados essen-
ciais e que os servidores sejam reintegrados: confeccionam-
-se faixas e cartazes, realizam-se apresentações teatrais; ao 
Governo do Estado é encaminhado um abaixo-assinado que 
chega a reunir cerca de duas mil assinaturas.
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Alguns intelectuais saem em defesa da Bibliote-
ca Pública, assim como das outras bibliotecas que compõem 
o Departamento, entre eles Ruy Espinheira Filho, que res-
salta a necessidade de encarar a Biblioteca como prestadora 
de serviço essencial ao desenvolvimento cultural da Bahia, 
observando que o estudo não é um luxo, a cultura não é mera 
superfluidade. O aprimoramento do espírito é um direito de 
todo cidadão — e o recurso mais eficaz para que se consiga 
ascender socialmente.111

A luta é árdua e tem como resultado o retorno 
dos funcionários, uma vez reconhecida a essencialidade dos 
serviços prestados pela instituição.

No relatório de dezembro de 1988, Lídia Bran-
dão assim se expressa: 

As dificuldades enfrentadas na condução do órgão por 
falta de apoio financeiro, material e humano foi o pon-
to crítico no cumprimento das atribuições inerentes a 
quem dirige órgão de cultura com responsabilidade 
na formação dos indivíduos.
Se por um lado, podemos afirmar que a Biblioteca Pú-
blica manteve em níveis elevados o fluxo de usuários, 
não podemos desconhecer a existência de inúmeros 
problemas e deficiências que o esforço dispendido, por 
sua direção e o departamento de Bibliotecas – DEPAB, 
não conseguirem superar, principalmente no que diz 
respeito ao número de funcionários. Em 1969 a Biblio-
teca tinha 82 funcionários, hoje após 19 anos temos 
85, praticamente o mesmo número.112

Os últimos anos da década de 80 são marcados 
por várias comemorações. 

Em dezembro de 1987, iniciando-se as come-
morações pelos cem anos da abolição da escravatura, inau-
gura-se a sala Winnie Mandela, um espaço para abrigar e 
difundir a documentação e a pesquisa afro-brasileira, inicial-
mente com cerca de 158 títulos sobre a questão do negro. A 
sala é bem recebida pela comunidade negra, que a vê como 
um novo centro de referência, mas deixa de existir com tal 
denominação no ano seguinte, sendo seu acervo incorporado 
ao da Seção de Documentação Baiana.

Como agente de incentivo e intercâmbio cultu-
ral, a Biblioteca lança dois concursos literários: o Concurso 
Internacional Castro Alves e o Prêmio Nacional Luiz Gama.

Ainda como parte das comemorações, dois 
trabalhos são publicados: Bibliografia sobre o negro, ela-
borada pelo pesquisador Francisco Sérgio Mota Soares e 
pelas bibliotecárias Moema Brasileiro e Zilda Bastos, que 
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relaciona todas as obras concernentes ao negro existentes 
nas bibliotecas integrantes do Departamento de Bibliote-
cas; Documentação jurídica sobre o negro no Brasil de 1800 a 
1888: índice analítico, elaborado pelo pesquisador Francisco 
Sérgio Mota Soares e pelas bibliotecárias Henriette Ferreira 
Gomes e Jeane dos Reis Passos, como resultado de uma pes-
quisa em que se interpretam leis, decretos, avisos, decisões 
e alvarás do Governo Imperial. Vale ressaltar que esse mate-
rial de pesquisa faz parte do acervo da instituição.

Em 1988, comemora-se seu 177° ano de funda-
ção. Em sessão solene, discursa o então governador Waldir 
Pires, destacando o trabalho dos profissionais que já ha-
viam estado à frente da instituição, salientando: 

[...] alguns foram da minha relação pessoal, outros 
que identifico pelo trabalho realizado, gerando a esti-
ma da comunidade pela forma com que serviam à cul-
tura e ao progresso espiritual e educacional do povo 
baiano.113

A programação inclui: a palestra de Laura Russo 
sobre o tema “A biblioteca de ontem e de hoje” e a de Maria 
Nazaré Seixas sobre serviços realizados pelos voluntários 
copistas do Setor Braille; um debate sobre a contribuição 
da Biblioteca Pública da Bahia na formação cultural do in-
divíduo, com a participação da professora Mariaugusta Rosa 
Rocha e do historiador Cid Teixeira, presidente da Fundação 

Sala Winnie Mandela  
Fonte: Acervo BPeB
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Gregório de Mattos; uma homenagem a ex-diretores, dentre 
eles Jorge Calmon Moniz de Bittencourt, José Acácio Ferrei-
ra da Silva, Péricles Diniz Gonçalves Filho, Cândida Maria 
Santiago Linhares, Moema Figueiredo Brasileiro, Vanda An-
gélica da Cunha, Eurydice Pires Sant’Ana, Maria Lígia Alves 
de Souza; e a homenagem aos funcionários Flaviano Netto, 
Maria de Lourdes Silva, Juarez Lima e Florita Rezende, com 
mais de trinta anos de trabalho. O evento conta ainda com 
a presença do secretário da Cultura, José Carlos Capinan, e 
do secretário dos Transportes e Comunicações, João Carlos 
Teixeira Gomes, entre outros.

A relação afinada entre a diretora do Departa-
mento de Bibliotecas e a diretora da Biblioteca Pública per-
mite que os serviços sejam modernizados. Muitos setores 
são reorganizados, e, pela primeira vez em sua história, o 
público tem acesso direto ao acervo geral na escolha dos 
livros para consulta. A mudança causa inicialmente certo 
impacto, mesmo entre os próprios funcionários, que não 
conseguem visualizar a busca de uma relação direta entre 
o livro e o usuário. Uma das principais resistências parte do 
pressuposto de que haveria um desgaste maior do livro, o 
que não deixa de ser verdade. A persistência em ensinar ao 
leitor um melhor manuseio do livro, mostrando a importân-
cia de sua preservação, aos poucos vai ganhando adeptos, e, 
em parceria, os bibliotecários deslocados de vários setores 
— de Obras Raras, de Arte, Audiovisual — passam a orientar 
os leitores no uso dos catálogos de acesso aos documentos 
nas estantes.

Nos setores de Obras Raras, Braille e Audiovisual, 
iniciam-se os trabalhos de catalogação e classificação dos 
documentos.

O Setor Circulante sofre várias modificações 
para um atendimento mais eficiente: o usuário, que aguar-
dava 48 horas para adquirir o cartão de leitor, passa a rece-
bê-lo no momento em que o solicita. 

No pavimento térreo, é criada a Sala de Exposi-
ções, um novo espaço para lançamentos e mostras de artis-
tas, ampliando ainda mais a participação da Biblioteca na 
vida cultural da sociedade.

Uma atuação efetiva na Seção Audiovisual permite 
que quase 70% do acervo seja posto à disposição do usuário, 
depois de devidamente processado. 

Em 1988, ocorre nova mudança, em função do Re-
gimento estabelecido para a Secretaria da Cultura, criada dois 
anos antes, ficando assim estruturada a Biblioteca: 
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Seção de Informação e Assistência ao Público 
Setores: Auxílio ao Leitor; Circulante

Seção de Documentação Especializada
Setores: Documentação Baiana; Artes e 
Documentos Afros

Seção de Recursos Audiovisuais
Seção de Atividades Especiais

Setores: Braille, Obras Raras; 
Infantojuvenil

Seção de Periódicos 
Setores: Revistas; Jornais.

1989 é o Ano Nacional da Biblioteca Pública, e a 
do Estado da Bahia é a grande homenageada, pela sua con-
dição de primeira Biblioteca Pública criada não só no Brasil 
como na América Latina. No evento comemorativo, a 13 de 
março, que conta com a presença de várias autoridades, entre 
as quais o secretário da Cultura, José Carlos Capinan, o dire-
tor regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
Artur Napoleão Rego, e o embaixador Wladimir Murtinho, 
diretor do Instituto Nacional do Livro, é lançado um selo que 
retrata a fachada do prédio onde anteriormente funcionou a 
Biblioteca Pública, na Praça Municipal, em pintura sobre foto-
grafia, destacando-se um detalhe da porta principal.

Na mesma data, é reinstalada a Associação dos 
Amigos da Biblioteca, em que se registram inscrições de per-
sonalidades como Mario Cravo Jr., Jorge Calmon, Luiz Viana 

Selo comemorativo do Ano Nacional 
da Biblioteca Pública  
homenageia a BPeB, 1989 
Foto de José Martiniano
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Filho, entre outras, associação já existente desde momento 
anterior, mas pouco operante, pois seus associados infeliz-
mente não vinham se sensibilizando a ponto de ajudar efeti-
vamente a instituição. 

Ainda em 1989, Najla Sampaio pede seu afasta-
mento do DEPAB por motivos pessoais, sendo substituída 
por Lídia Brandão, então diretora da Biblioteca Pública, que 
recebe a nova diretora, Joanete Maria Cacique.

A situação, já difícil, torna-se insustentável. A 
diretora do Departamento de Bibliotecas expõe ao então 
presidente da Fundação das Artes, Ordep Serra, a situa-
ção em que se encontram o espaço físico e os serviços da 
Biblioteca Pública, mostrando que a ocupação dos espaços 
pela Fundação Cultural tinha trazido nefastas modificações 
ao projeto original do prédio: faz uso de todas as salas até 
então destinadas a cursos; mantém o auditório e todos os 
equipamentos cinematográficos da Biblioteca sob guarda e 
uso do seu Departamento de Imagem e Som; no espaço re-
servado à gráfica, estão instaladas outras seções e setores; a 
garagem encontra-se inteiramente ocupada por viaturas da 
FCEBA. E mais: a Fundação, além de não tomar conhecimento 
das altíssimas contas de energia elétrica e de água, pagas com 
as verbas destinadas à Biblioteca, vem se assenhoreando das 
linhas telefônicas, chegando-se ao extremo de ser necessário 
pedir autorização para utilizá-las.

Destaca ainda que 
[...] o prédio encontra-se em estado precário, com va-
zamentos diversos no teto, nas instalações sanitárias, 
infiltrações de água, etc. A Fundação, órgão de maior 
recurso financeiro que o DEPAB, não se acha respon-
sável em co-assumir estes reparos, apesar do uso que 
faz de quase todas estas dependências [...]

e, por fim, solicita-lhe que, juntamente com a Biblioteca, 
procure solucionar tão sério problema.114

Mas a Biblioteca não perde de vista sua mis-
são de servir à comunidade. Comemorando o centenário da 
Proclamação da República, abriga a exposição itinerante “E 
assim se proclamou a República”, promovida pela Xerox do 
Brasil e pela Biblioteca Nacional, composta de setenta e uma 
peças, com ilustrações alusivas aos acontecimentos que an-
tecederam o momento da mudança do regime monárquico 
para o republicano, acompanhada de textos explicativos. Um 
ano após, outra exposição sob o título “A Oposição na Repú-
blica através da Caricatura” aborda o tema sob outra ótica.

Joanete Maria cacique,  
diretora da BPeB no período 1989-1991 
Fonte: Acervo BPeB.



165dois séculos de história

Entretanto, o feito mais digno de nota dessa ad-
ministração é o processamento técnico dos livros armaze-
nados no segundo andar — não só oriundos do prédio da 
Praça Municipal, que também lá não haviam conseguido 
sair dos porões, como provenientes de doações ao longo dos 
anos, depois de instalada no prédio dos Barris —, encami-
nhamento reiteradamente solicitado por diversos diretores, 
sem obtenção de êxito.

Desde 1983, na gestão de Vanda Angélica da 
Cunha, já se começara a resgatar do esquecimento parte dos 
livros, com o trabalho solitário de Carlos Anísio Melhor, que, 
sem pessoal de apoio, conseguira recuperar cerca de 2.000 

Folha de rosto de Rerum per 
octennium in Brasília  
de Gaspar Barléu, 1647  
Fonte: Acervo BPeB.
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exemplares, alguns deles encaminhados ao Setor de Obras 
Raras, trabalho que ficou interrompido com a sua demissão, 
ocorrida em 1988, por força da Constituição vigente.

Na ausência de recursos financeiros, numa 
ação conjunta da direção da Biblioteca Pública e do Depar-
tamento de Bibliotecas, somam-se os esforços de todos os 
funcionários que compõem o Departamento. Num primeiro 
momento, procede-se a um descarte de livros sem a mínima 
condição de restauração e de duplicatas.

A decisão tem repercussão nacional, depois da 
denúncia feita, através da imprensa, pela então vereadora Ge-
racina Aguiar, de que cerca de 600 títulos teriam sido doados 
ao Hospital Santo Antônio, filiado às Obras Sociais de Irmã 
Dulce, dentre eles, um dicionário tupi-guarani, A Arte de fur-
tar, de Antônio Vieira, e um exemplar de O capital, de Karl 
Marx, ao todo cerca de 1.500 quilos de livros, que teriam 
sido vendidos como papel velho pela instituição receptora 
por NCz$900,00. A diretora contesta as acusações, esclare-
cendo que o descarte fora precedido de uma minuciosa sele-
ção por quinze bibliotecários, sob sua coordenação. Outros 
livros, dada sua especificidade, haviam sido encaminhados a 
algumas instituições, entre as quais a Academia de Letras da 
Bahia, ou doados a bibliotecas públicas municipais.115

Folha de rosto do 10º livro de 
Mythologiae sive explicationum 
fabularum...  
de Natale conti, 1581 
Fonte: Acervo BPeB
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Em seguida, grupos de trabalho, em regime de 
mutirão, alcançam o resultado do processamento simplifi-
cado dos 26.690 títulos selecionados, que são disponibiliza-
dos ao público em novembro de 1990.

Contando, uma vez mais, com a colaboração de 
Carlos Anísio Melhor, que retorna à instituição, é reorgani-
zado o Setor de Obras Raras. Graças ao seu vasto conheci-
mento, consegue, juntamente com a equipe de sistematiza-
ção, resgatar obras de valor científico e literário, entre elas 
Os lusíadas, do escritor português Luís de Camões, datado 
do século XVIII, e uma coleção do escritor Gaspar Barléu, 
de valor inestimável, e também obras raras, como algumas 
curiosas miniaturas de livros e edições bilíngues de clássi-
cos gregos e latinos.

As obras são distribuídas por duas categorias: 
as do século XVI ao século XVIII e as do século XIX até o ano 
de 1945. Após organização de todo o seu acervo, a Seção de 
Obras Raras e Valiosas — como passa a chamar-se — é inau-
gurada em 1991, com a presença de vários intelectuais. A 
sala em que funciona recebe o nome de Carlos Anísio Me-
lhor, justa homenagem a quem anos a fio emprestara seus 
serviços.

A partir de 1994, a referida seção, denomina-
da de Subgêrencia de Obras Raras e Valiosas, já a cargo da 
bibliotecária Célia Maria de Almeida Matos, especialista 
nessa área, possui um acervo de aproximadamente 52.000 
volumes — em 2007 já serão 60.158 —, divididos em dois 
núcleos. O de Obras Raras, formado por obras dos séculos 
XVI a XX, que compreende cerca de 900 publicações, algu-
mas delas merecendo destaque. Do século XVI: as obras de 
Natale Conti, Mythologiae sive explicationum fabularum... 
(1581) e de Pietro Andrea Matthioli, Dei discorsi di M. Pietro 
Andrea Matthioli... (1585); do século XVII: Rerum per octen-
nium in Brasilia et alibi nuper gestarum... (1647), de Gaspar 
Barléu; do século XIX: Reise nach Brasilien in den Jahren 
1815 bis 1817, do príncipe Maximiliano. Dentre as obras 
brasileiras, encontram-se, por exemplo: Oração gratulatória 
ao Príncipe Regente... (1811), de Ignácio José de Macedo, e 
Caramuru (1837), de frei José de Santa Rita Durão, publi-
cadas pela tipografia de Manoel Antonio da Silva Serva; as 
Memórias históricas e políticas da Província da Bahia, de Ig-
nácio Accioli de Cerqueira e Silva, publicadas entre 1835 e 
1851. A parte considerada valiosa se constitui de obras dos 
séculos XIX e XX que não apresentam características de rari-
dade, mas valor histórico-cultural. Constam desse precioso 

Folha de rosto do I discorsi; Dim. 
Pietro
de Ándrea Matthioli, 1597
Foto de lucinéia R. Machado 
Fonte: Acervo BPeB.
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acervo obras como: Sistema penitenciário na Província da 
Bahia (1864), de José Rodrigues Figueiredo; Da prostituição 
no Rio de Janeiro e da sua influência sobre a saúde pública 
(1869), de João Alvares de Azevedo Macedo Junior; Cultu-
ra do algodoeiro (1848), de José Francisco Coelho Sobrinho; 
Dos pantanos considerados como causa de molestia (1870), 
de Gustavo Xavier da Silva Capanema; Das diatheses (1838), 
de A. Nonato; A comparação e as províncias (1957), de Cláu-
dio Veiga. 

O trabalho de reavaliação e detalhamento do 
acervo valioso para divulgá-lo à comunidade resulta, em 
1995, no lançamento do Catálogo de teses da Biblioteca Pú-
blica do Estado da Bahia, em dois volumes: o primeiro com 
483 títulos que tratam de temas de Medicina, Direito, Enge-
nharia e Filosofia, abrangendo o período de 1840 a 1959; 
o segundo contendo 503 trabalhos da segunda metade do 
século XIX até 1985 sobre história da família no Brasil, his-
tória urbana, mentalidades coletivas e higiene, mulher, es-
cravidão, história da agricultura e de sua técnica no Brasil, 
história da medicina no Brasil.

capa do livro de seda A Dama de 
Espada de Alexandre Puschrin  
Serqueievitch, 1945
Foto de lucinéia R. Machado 
Fonte: Acervo BPeB. 
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a retomada do esPaço

Em março de 1991, transfere-se a Fundação 
Cultural do Estado da Bahia para o Palácio Rio Branco, em-
bora permaneça no prédio dos Barris a Diretoria de Imagem 
e Som. A saída da FCEBA deixa o prédio bastante sucateado. 
Somando-se o desgaste dos anos à sobrecarga que vinha re-
cebendo, torna-se urgente uma reforma.

No mês seguinte, Lídia Brandão é substituída na 
direção do Departamento de Bibliotecas por Maria Concei-
ção da Gama Santos, e Julita Marques Rebouças Sampaio as-
sume a direção da Biblioteca, aí permanecendo por apenas 
sete meses. Nesse pouco tempo, solicita insistentemente à 
DIBIP a ampliação do pessoal, pois só conta com 16 bibliote-
cários e 37 auxiliares para os três turnos do dia.

A situação do prédio torna-se cada vez mais 
preocupante. Finalmente, toma-se, em 8 de novembro, a 
decisão de fechar suas portas para uma série de pequenas 
reformas: procede-se à substituição das esquadrias, já com-
pletamente desgastadas, reposição de vidros, limpeza quí-
mica da fachada e substituição de algumas peças do revesti-
mento de mármore, drenagem do jardim interno e, por fim, 
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a uma injeção de concreto nas fendas existentes, em função 
do aparecimento de trincas que vinham permitindo a infil-
tração de águas de chuva que incidem na fachada.

Apesar de necessária para o funcionamento, 
essa reforma não é decisiva. O prédio continua carecendo de 
intervenções mais profundas, que realmente recuperem o 
seu patrimônio, pois é precário o estado de suas instalações 
hidráulicas, como são claros os sinais de desgaste dos pisos 
e das divisórias, apresentado-se completamente estragados 
pelas infiltrações do teto e de tubulações de esgoto.

Quanto ao acervo, são adquiridos, na primeira 
metade da década de 90, cerca de 35.000 exemplares entre 
livros técnicos, didáticos e de ficção, alcançando, em 1995, 
um total de 120.000 livros, a que se acrescentam 2.399 títu-
los de periódicos e ainda partituras musicais, mapas, plan-
tas, postais, fotografias. 

Em junho de 1992, Maria Cristina Imbassahy da 
Silva assume a direção, também por breve espaço de tempo.

Além dos problemas já existentes, outro fator 
concorre para dificultar o funcionamento, ou seja, as refor-
mas nas outras unidades do DEPAB, aumentando em muito 
a frequência de usuários, de tal modo que amplia-se a sala 
de Referência, anulando-se a vizinha sala de exposições. 

Com a saída de Cristina Imbassahy, em outubro 
de 1993, Suzana Mary Barros Presídio assume a direção. 
Durante sua gestão, o Departamento de Bibliotecas (DEPAB) 
passa a denominar-se Diretoria de Bibliotecas (DIBIP), e a 
Biblioteca Pública passa a ter a seguinte organização: 

Diretoria
Subgerência de Atividades Especiais

Setores: Braille; Infantil; 
Documentação Baiana; Artes

Subgerência de Informação e Assistência ao  
          Público

Setores: Circulante; Referência; 
Estudos e Pesquisas

Subgerência de Obras Raras e Valiosas
Subgerência de Periódicos

Setores: Revistas; Jornais
Subgerência de Recursos Audiovisuais.
A mesma estrutura é mantida após a criação da 

Secretaria da Cultura e Turismo, em maio de 1995, na qual 
figura a Fundação Cultural do Estado da Bahia como uma 
entidade da administração indireta. 

Maria cristina imbassahy da Silva,  
diretora da BPeB no período 1993-1998 
Fonte: Acervo BPeB.
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a grande reforma

Ao tomar posse do cargo, o governador Paulo 
Ganem Souto traça um conjunto de metas a serem alcança-
das em seu Programa de Ações Culturais para 1996. A obra 
de maior vulto do Programa é a tão almejada reforma geral 
do prédio da Biblioteca Pública do Estado. No dia 19 de 
dezembro de 1995, um mês após ter completado seus vinte 
e cinco anos de inaugurado, é assinada em seu auditório a 
ordem de serviço que permite o início das obras para maio 
de 1996, cujo custo final chega a oito milhões de reais. 

O ato é recebido com enorme satisfação, prin-
cipalmente pela direção e por seus funcionários, que há 
muito tempo ansiavam por tal momento. Concretiza-se, 
desse modo, o prometido por Paulo Renato Dantas Gau-
denzi, titular da recém-criada Secretaria da Cultura e Tu-
rismo, quando, percorrendo todas as dependências da 
Biblioteca, constatara seu estado lastimável. Registre-se o 
firme empenho de Maria Conceição da Gama Santos, titular 
da Diretoria de Bibliotecas Públicas, para que o desejo de 
tantos se torne realidade.
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Com o início das obras, a Escola de Dança da 
Fundação Cultural bem como o Centro de Ensino Supletivo 
da Bahia (CESBA), pertencente à Secretaria de Educação, 
também deixam o prédio. 

Ao completar 185 anos, mais uma mudança 
aguarda a Biblioteca Pública, dessa vez animada pela es-
perança de um breve retorno: para sua própria casa, mo-
dernizada. E, cumprindo seu destino, está novamente ins-
talada no Palácio Rio Branco, num amplo salão com frente 
para a Rua Chile e fundos para a Ladeira da Montanha, de 
onde se avista a Baía de Todos-os-Santos e, ao longe, a Ilha 
de Itaparica.

Priorizam-se alguns serviços, em função do li-
mitado espaço que lhe é concedido para abrigar o acervo. 
São transferidos apenas 4.341 exemplares do Setor de Refe-
rência; 11.170 do Setor Circulante; todo o acervo de Obras 
Raras; e mais quinze títulos de revistas do período de 1996, 
dezessete títulos de jornais até o ano de 1996, trinta e seis 
anos do Diário Oficial do Estado da Bahia (1960-1996) do 
Setor de Periódicos.

A decisiva participação dos funcionários é des-
tacada pela diretora Suzana Presídio, em relatório de julho 
de 1996: 

Toda a equipe de funcionários e pessoal de apoio en-
volvida com o trabalho vem demonstrando competên-
cia, responsabilidade e sobretudo boa vontade para 
fazer o trabalho da mudança.116

Com a transferência para o Palácio Rio Branco, 
são levados seus problemas: continua a sofrer a carência de 
bibliotecários e de auxiliares, uma vez que muitos haviam 
deixado a função, quer em virtude dos baixos vencimentos, 
quer por terem sido remanejados para outras unidades da 
Diretoria de Bibliotecas Públicas. A situação preocupa a di-
reção, sobretudo ao avizinhar-se a sua reabertura, pois se 
deveria evitar o já acontecido ao inaugurar-se, em 1970, seu 
novo prédio: passa-se a dispor de belo espaço, mas não há 
funcionários em número suficiente nem preparados para 
um melhor atendimento.

Apesar do espaço restrito em que está instala-
da, da grande demanda de usuários e de todos os problemas 
funcionais que continuamente afetam sua vida, a Biblioteca 
não deixa de exercer sua função primordial de servir à so-
ciedade. 

O prédio dos Barris sofre completa reestrutura-
ção com a grande reforma, que vai desde a mudança total do 
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piso, utilizando-se granito nas escadarias da entrada e no 
hall, da substituição das redes elétrica e hidrossanitária, até 
a construção de torre de escape com escada de emergência, 
além de substituição das divisórias.

O jardim interno é contemplado com um proje-
to paisagístico de resultado bastante agradável. Parte dele 
está recoberto com pedras portuguesas, destinando-se ou-
tra parte a plantas ornamentais. No espaço restante, está 
construído um tablado que recebe como cobertura um toldo 
em forma de pássaro de grande efeito estético. Vale ressaltar 
a preservação da velha e frondosa mangueira e a transfor-
mação do jardim interno, antes pouco utilizado, em um local 
de eventos, o chamado Quadrilátero.

A preocupação com os deficientes físicos revela-
-se com a construção de uma rampa que facilita o seu acesso, 
cumprindo-se o que está estabelecido no § 2 do Art. 227 do 
cap. VII (Da Família, da Criança do Adolescente e do Idoso) 
da Constituição Federal de 1988, que estabelece normas de 
construção de logradouros e edifícios de uso público e de fa-
bricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir 
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Com vistas a uma melhor preservação do acervo 
e a um maior conforto para funcionários e frequentadores, 
o ambiente é climatizado através de três torres de refrigera-
ção. Instala-se um sistema de alarme constituído por detec-

Salão de leitura da BPeB instalada 
provisoriamente (1996)  
no Palácio Rio Branco à 
Praça Municipal 
Foto de José Martiniano
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tores ópticos e termovelocimétricos, sensores que acionam 
o alarme ao sinal de fumaça e/ou aumento de temperatura, 
para propiciar maior segurança contra incêndios.

Para facilitar o acesso às suas dependências, 
uma sinalização moderna indica os vários setores, bem 
como balcões de informação em cada pavimento.

Com a reabertura, são adquiridos mais 40.000 
volumes de obras diversas que se acrescentam aos seus 
127.000 livros.

Ao espaço físico é dado um novo redimensio-
namento, buscando-se atender tanto às necessidades admi-
nistrativas e de armazenamento do acervo como do público 
leitor.

No terceiro piso, instala-se a Diretoria, a Subge-
rência de Recursos Audiovisuais, com suas salas: a de som 
e vídeo, para pesquisa e lazer; a de projeção de vídeo com 
150 lugares; uma iconoteca e uma mapoteca dotada de ar-
quivos deslizantes com quatro módulos intermediários e 
dois terminais, para arquivar plantas, mapas, entre outros; 
um arquivo fotográfico para pesquisa, destacando-se fotos 
dos municípios baianos; e o Setor de Artes, que congrega 
livros e obras de arte. Ainda estão no mesmo piso o Setor 
de Documentação Baiana e o de Depósito Obrigatório, além 
da Diretoria de Bibliotecas e suas gerências: a Gerência do 
Sistema (GESB), a Gerência Técnica (GETEC) e o Centro de 
Processamento de Dados (CPD).

No segundo piso, permanece a Subgerência de 
Obras Raras e Valiosas com aproximadamente 58 mil obras.

No primeiro piso, funciona a Subgerência de Pe-
riódicos, com o Setor de Jornais e seus 291 títulos (coleção 
geral), o Setor de Revistas, com 2.730 (coleção geral), e o 
Setor de Recortes. A grande novidade dessa Subgerência é a 
criação do Setor de Jornais e Revistas Raros e Valiosos, so-
bretudo do século XIX, alguns do século XX, que resgata um 
material até então esquecido, demonstrando-se mais uma 
vez a necessidade de preservar um acervo tão rico. Merecem 
destaque os exemplares de valor incalculável encontrados 
na Subgerência de Periódicos, que fazem da Biblioteca Pú-
blica do Estado da Bahia um dos mais importantes centros 
de pesquisa de periódicos do país. Podem ser encontrados, 
por exemplo: o primeiro número de O Patriota, jornal literá-
rio editado no Rio de Janeiro, em 1814; o Correio Braziliense, 
editado em Londres, do período de 1808 a 1822; o Diário da 
Bahia de 1836 a 1957 (incompleto); o Correio de Noticias de 
1884 a 1900 (incompleto); o Diário Fluminense de 1823; o 
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primeiro número de O Malho; os primeiros exemplares dos 
Cahiers du Cinéma, revista francesa que fez escola na crítica 
cinematográfica na década de 1950; a revista O Cruzeiro; o 
Almanach das Senhoras de 1891; o Almanak da Provincia da 
Bahia de 1881 e o Almanach Literário Charadístico de 1880.

No térreo, continuam funcionando: o Setor 
Braille, que ganha novos equipamentos como computador, 
equipado com o programa DOS-VOX, impressora braille, 
scanner e sintetizador de voz; os setores de Empréstimo, de 
Referência (coleção geral), de Pesquisa (coleção geral) e In-
fantojuvenil, que passa a dispor de banheiro privativo, palco 
para teatrinho, jogos; a Sala Especial, espaço oferecido ao 
usuário, para que utilize seu próprio material de estudo. 

Finalmente, estão situados no subsolo o Setor 
de Referência e o de Pesquisa (coleções didáticas).

O prédio continua abrigando a Biblioteca de Ex-
tensão (BIBEX), o Espaço Xisto Bahia, alternativo para ativi-
dades culturais, a Diretoria de Imagem e Som, a Sala Walter 
da Silveira, onde regularmente se exibem filmes, a sala de 
exposições Pierre Verger e o salão de vídeo Alexandre Ro-
batto.

Setor de Periódicos/Revista 
Foto: Acervo BPeB.
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o Padroeiro
 

Santo Antônio de Pádua, um dos santos mais po-
pulares da religiosidade católica do Brasil, é também, como 
em outras instituições, o padroeiro da Biblioteca Pública. 
Em 1962, Lícia Chiysóstomo Corte Imperial, então chefe da 
administração geral e ex-secretária do diretor Péricles Diniz, 
uma devota do santo, oferece uma imagem em gesso, que 
passa a ser venerada pelos funcionários da casa, tornando-
-se o padroeiro da instituição, comemorado a caráter até 
hoje.

No dia 13 de junho de cada ano, todo o corpo 
funcional e convidados participam de uma missa em louvor 
ao santo, na Praça Santo Antônio, como é conhecido o local 
onde se localizou a imagem por muito tempo, no terceiro 
piso do prédio dos Barris. Encerrada a missa, são distribuí-
dos os tradicionais pãezinhos, seguindo-se uma confraterni-
zação com iguarias do período junino.

Depois da reforma de 1998, a antiga imagem 
é deslocada para um outro setor e uma nova, em madeira, 
doada pela Secretaria da Cultura e Turismo, é entronizada 
na referida praça.

Santo Antônio de Pádua, padroeiro 
da BPeB, imagem doada em 1962
Foto de José Martiniano
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a reaBertura

O belo prédio situado no ainda tranquilo bairro 
dos Barris, no Centro Histórico de Salvador, construído em 
1970, é reaberto ao público no dia 20 de março de 1998, 
após ampla reforma que durou dois anos. Na solenidade, o 
governador Paulo Ganem Souto descerra a placa comemo-
rativa por ele assinada e colocada no saguão, contendo os 
seguintes dizeres: 

A reconstrução desta casa  
é uma homenagem do Governo do Estado  

aos que edificam uma Bahia culturalmente mais sólida.
Em breve discurso, ressaltando a importância 

da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, diz o governador: 
Hoje, tenho certeza, estamos dando uma demonstração 
muito clara da importância que damos à cultura com 
a reconstrução e modernização desta Biblioteca que é 
um orgulho para toda a Bahia.117

Dentre as autoridades, se fazem presentes: o 
vice-governador César Borges; o titular da Secretaria da 
Cultura e Turismo, Paulo Gaudenzi, que, antecedendo a pa-

Solenidade de reabertura da sede 
da BPeB à Rua General labatut, 
Barris, após reforma, 1998 
Foto de José Martiniano
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lavra do governador, descreve, em síntese, as modificações 
efetuadas; José Augusto Burity, diretor-geral da Funda-
ção Cultural do Estado da Bahia; a diretora da DIBIP, Maria 
Conceição da Gama Santos e a da Biblioteca Pública, Suza-
na Presídio; da Câmara Federal, comparecem os deputados 
Benito Gama e Manoel Castro, e da Assembleia Legislativa 
do Estado, o deputado Reinaldo Braga; também compare-
cem ao ato: os prefeitos de Salvador, Antonio Imbassahy, e 
de Cachoeira, José Fernandez Maciel Lima; os presidentes da 
Academia de Letras da Bahia, Cláudio Veiga, do Instituto Ge-
ográfico e Histórico da Bahia, Consuelo Pondé, a diretora da 
Fundação Casa de Jorge Amado, Myriam Fraga, o professor 
Edivaldo Boaventura, editor-chefe do jornal A Tarde, entre 
outros. Prestigiam ainda o evento, oito dos seus ex-direto-
res — Jorge Calmon, Moema Brasileiro, Vanda Angélica da 
Cunha, Nídia Lubisco, Maria Lígia Souza, Lídia Maria Bran-
dão, Joanete Maria Cacique e Julita Sampaio —, além de mui-
tos outros convidados e todo o corpo funcional da casa.

Após os discursos, o governador recebe do se-
cretário da Cultura e Turismo três livros lançados pela Di-
retoria de Bibliotecas Públicas: uma edição fac-similar do 
Almanach civil político e comercial da Cidade da Bahia para 
o ano de 1845, verdadeira raridade bibliográfica da Tipogra-
fia Manuel Antonio da Silva Serva; o volume 1 do Catálogo 
de obras raras, que reúne referências de cento e dezessete 
obras raras dos séculos XVI, XVII e XVIII das mil e trezentas 
existentes na Biblioteca; e o Manual de orientação técnica 
para bibliotecas municipais.

Finda a solenidade, o governador, juntamente 
com o secretário da Cultura e Turismo, o diretor-geral da 
Fundação Cultural, a direção da Casa e convidados percor-
rem as dependências do prédio, para conhecer as novas ins-
talações.

A Biblioteca é entregue ao público sediando a 
Reunião Regional Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas 
Públicas, promovida pela Federação Internacional de Insti-
tuições Bibliotecárias (IFLA), de 24 a 27 de março de 1998, 
que reúne profissionais de quinze países europeus e latino-
-americanos, objetivando a definição de estratégias para que 
as bibliotecas dessas regiões cumpram as determinações do 
Manifesto da UNESCO.

Reinaugurada, a situação funcional continua 
precária, a falta de pessoal é alarmante. São apenas 96 os 
funcionários, sendo 25 bibliotecários, 71 auxiliares, contan-
do-se ainda com 25 estagiários, com seus horários especiais, 

capa do Almanach Almanach civil 
político e comercial da Cidade da 
Bahia para o ano de 1845 
Fonte: Acervo BPeB.
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para uma demanda de 329.988 leitores. Vale ressaltar o des-
vio de função, desde sempre muito comum na instituição, e 
a falta de pessoas qualificadas para determinados serviços. 

De agosto a setembro de 1998, a Biblioteca re-
cebe a megaexposição itinerante “O Brasil Encantado de 
Monteiro Lobato”, do Projeto Memória da Fundação Banco 
do Brasil em parceria com a Organização Odebrecht e o Go-
verno do Estado da Bahia, através da Secretaria da Cultura, 
Fundação Cultural do Estado da Bahia e Diretoria de Biblio-
tecas Públicas, que homenageia o cinquentenário de faleci-
mento do escritor.

A exposição, dirigida por Elifas Andreato, é apre-
sentada em painéis gigantes, que permitem que crianças e 
adultos penetrem no mundo encantado daquele que foi um 
dos maiores contadores de histórias da literatura infantil do 
Brasil. Reúne ainda grupos de danças, grandes bonecos, tea-
tro, jogos cênicos e lúdicos, atividades plásticas e os quitutes 
de Tia Anastácia, personagem do mestre no famoso Sítio do 
Pica-Pau Amarelo. Na parte pedagógica, a exposição aborda 
a vida literária e política de Monteiro Lobato, criador de ou-
tros personagens famosos como Jeca Tatu, na obra Urupês. 
Registra-se a presença de 36.139 visitantes.

cartaz da exposição O Brasil 
Encantado de Monteiro Lobato 
Fonte: Acervo BPeB.
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A Biblioteca 
Pública da Bahia 
no século XXi
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a difusão cultural

Dois anos antes do novo século, assume a dire-
ção da Biblioteca Pública, em 15 de dezembro de 1998, San-
dra Lima Damasceno, que procura utilizar melhor o espaço 
renovado e a estrutura funcional favorável para incrementar 
as atividades culturais, atendendo às necessidades e deman-
das informacionais do usuário através do lazer cultural: ofici-
nas, cursos, palestras, lançamentos, recitais, dos mais varia-
dos temas. O espaço abriga vários eventos como “Julho em 
Salvador”, promovido pela Secretaria da Cultura e Turismo 
e Fundação Cultural do Estado da Bahia, nos quais pode-se 
desfrutar de programações ricas e variadas como shows de 
música popular brasileira, de rock, teatro, apresentação de 
grupos de dança, entre outras, formando plateia e firmando-
-se como espaço alternativo em Salvador.

Buscando uma maior aproximação com a co-
munidade, lança, no final de 1998, o concurso “Mascote da 
Biblioteca Pública”, cujo vencedor é Dêveson Dias Lisboa, 
aluno de Artes Plásticas da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) com sua “Traça azul”, a ser utilizada como logomar-
ca em cartazes, sinalizadores, marcadores de texto e o que 
mais se relacione com o trabalho da Biblioteca. 

Sandra lima damasceno,  
diretora da BPeB no período 1998-2003 
Fonte: Acervo BPeB
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O período é marcado por uma série de exposi-
ções coordenadas pelo pesquisador Francisco Soares a par-
tir do acervo da instituição. 

Com a exposição “Conspiração dos Alfaiates: um 
Sonho de Liberdade”, comemoram-se, em 1998, os duzentos 
anos do fato histórico, retratado em 30 painéis de fotogra-
fias e textos, que contou com grande comparecimento de 
público.

“Reviver Salvador - 450 anos”, marcando os 450 
anos de fundação da Cidade do Salvador, dividiu-se em qua-
tro etapas: “Salvador Antiga - século XVI ao XIX”; “Miscige-
nação - século XVI ao XIX”; “Igrejas - século XVI ao XIX”; e 
“Cultura”. A afluência à exposição é extraordinária: só a pri-
meira etapa recebeu cerca de 40.080 visitantes.

Nos mesmos moldes das anteriores, realiza-
-se, em julho de 2000, a exposição “Um Olhar sobre Anísio 
Teixeira 1900/2000”, resultado de um trabalho entre a Fun-
dação Anísio Teixeira e a equipe da DIBIP, cujos 14 painéis 
confeccionados permitem acompanhar momentos da vida 
do grande educador. À abertura, bastante concorrida, está 
presente a família do homenageado, além de políticos, inte-
lectuais e o público em geral.

No dia 13 de maio de 2001, comemora-se com 
grande evento os 190 anos da Biblioteca Pública do Estado 
da Bahia. A solenidade conta com a orquestra sinfônica da 
Polícia Militar, uma queima de fogos e a exposição “A Biblio-
teca Pública do Estado da Bahia nos seus 190 Anos”, retra-
tando a história da primeira Biblioteca Pública do Brasil e da 
América Latina, a cuja abertura comparecem autoridades, 
antigos diretores como Jorge Calmon, Moema Brasileiro, 
Maria Lígia Alves de Souza, funcionários e convidados. 

Em homenagem à Semana Nacional do Livro e 
da Biblioteca de 2001, lança-se, no dia 23 de outubro, no seu 
hall, a exposição “O Livro Hoje Ontem e Sempre”. Em doze 
painéis de textos e imagens, conta-se a história e o desen-
volvimento do livro e das bibliotecas no Brasil e no mundo. 

Em outubro de 2001, Maria Conceição da Gama 
Santos deixa o cargo da Diretoria de Bibliotecas Públicas 
do Estado da Bahia, sendo substituída por Maria Aparecida 
Correia Santana.

Cada vez mais, a Biblioteca se mostra presente 
como local para discussão da cidadania. Em maio de 1999, 
cede espaço para o projeto “Encontro com a História”, sob 
o tema “O Negro, História Passada e História Presente” do 
“Festival de Cultura Afro-Brasileira”, promovido pela Rede 

cartaz da exposição 
“Reviver Salvador - 450 anos”  
organizada pela BPeB, 1999-2000 
Foto de José Martiniano

cartaz da exposição 
“A Biblioteca Pública do estado da 
Bahia nos seus 190 Anos” 
organizada pela BPeB, 2001
Foto de José Martiniano
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Bahia de Televisão com o objetivo de estender a discussão e 
o entendimento da formação cultural do Brasil sob o ponto 
de vista da influência da cultura negra.

O evento promove um encontro entre especia-
listas do mundo acadêmico nacional e internacional, com 
domínio do conhecimento sobre a formação ética da popula-
ção baiana/brasileira, a cultura afro-brasileira e a influência 
negra no cenário mundial. Participam os historiadores João 
Reis e Ubiratan Castro, o antropólogo Júlio Braga, Mãe Stella 
de Oxóssi, o mestre em comunicação Antônio Jorge Godi, os 
sociólogos Damien Pwono (sul-africano), Jeferson Bacelar e 
a reitora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Ivete 
Sacramento, atuando como mediadora dos debates a jorna-
lista Mônica Waldvogel. 

Pela Lei nº8.538, de 20 de dezembro de 2002, 
que modifica a estrutura organizacional e administrativa do 
Estado, mais uma mudança atinge a Biblioteca: a Diretoria de 
Bibliotecas se desvincula da Fundação Cultural do Estado da 
Bahia e passa a pertencer à Fundação Pedro Calmon - Centro 
de Memória e Arquivo Público da Bahia. 

livros sobre a temática Negra
Fonte: Acervo BPeB.

cartaz da exposição 
“conspiração dos Alfaiates: 
um Sonho de liberdade”
organizado pela BPeB, 1998
Fonte: Acervo BPeB.
Foto: de José Martiniano
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erliete Magda ledo Santos Pereira,  
diretora da BPeB no período 2003-2007  
Fonte: Acervo BPeB.

o acervo inventariado 

Em 13 de março de 2003, Sandra Damasceno 
deixa o cargo e Erliete Magda Ledo Santos Pereira ocupa a 
direção da Biblioteca em um período de transição adminis-
trativa. Novas diretrizes, vão se delineando e, ao longo do 
tempo, vai-se restringindo ainda mais o papel exercido pela 
instituição, chegando-se ao ponto de não ser possível mon-
tar uma exposição no hall do prédio sem aprovação da Fun-
dação Pedro Calmon. Apesar das limitações, a instituição 
continua realizando suas atividades com certa dose de dina-
mismo, a exemplo de visitas guiadas, palestras, exposições, 
lançamentos, porém os dados estatísticos demonstram que 
a frequência cai a cada momento. Os motivos podem ser vá-
rios: a qualidade dos livros é um deles, como aponta uma 
usuária em entrevista ao jornal A Tarde de 1° de fevereiro 
de 2006: Sempre consigo material para as minhas pesquisas, 
mas acho que os livros são meio desatualizados; outros atri-
buem à ausência das novas tecnologias — a internet, por 
exemplo — como avalia a bibliotecária Célia Mattos, que 
considera esse um motivo de afastamento dos usuários.
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Além de sua preocupação em fornecer um acervo 
mais atualizado — apesar de não mais gerenciar a compra 
de exemplares para sua ampliação —, a Biblioteca Pública 
também se preocupa em recuperar as valiosíssimas obras 
artísticas que, ao longo do tempo, vão se deteriorando. Para 
tanto, forma-se uma parceria com o Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural. Apesar de os técnicos iniciarem as 
visitas de reconhecimento, não é dado prosseguimento à 
ação, e as obras continuam sendo devoradas pelos cupins.

Dentre os trabalhos elaborados nessa gestão 
destaca-se o inventário do acervo de Periódicos Raros, re-
alizado em parceria com a Gerência Técnica da Diretoria de 
Bibliotecas, trabalho bastante significativo, principalmente 
no que tange aos Jornais Valiosos e Raros que durante mui-
tos anos vinham sendo minuciosamente tratados, embora 
dispondo-se de pouca mão de obra, ação que foi, porém, 
significativa para a preservação do acervo. Porém, somen-
te em 2006, concretiza-se um inventário de 291 títulos de 
jornais e 867 títulos de revistas (anais, almanaques e outras 
publicações seriadas), permitindo a descoberta de títulos 
novos, alguns deles doados ao longo dos anos, como alguns 
exemplares do jornal Idade d’Ouro do Brazil, dos anos de 
1817, 1818 e 1821, além de exemplares do Correio da Eu-
ropa (Portugal), de 27 de outubro de 1902, Diário Carioca 
(Rio de Janeiro), de 1930, 1932, 1934 e 1943, Diario de la 
Marina (Havana), de agosto e setembro de 1933, O Guaycuru 
(Bahia), de 1846 e 1853, entre outros. Todos os jornais são 
inventariados, confirmando-se datas de publicação, núme-
ro exato de exemplares ou títulos e avaliação do seu estado 
físico. 

Nesse mesmo período, instalam-se duas cabines 
acústicas no Setor Braille, com equipamento digital, com 
vistas a inserir o deficiente visual nas novas tecnologias.

A diretora Erliete Ledo, preocupada em discutir 
as questões atinentes à instituição, lança, em uma reunião 
de programação mantida pela Gerência do Sistema de Bi-
bliotecas, a ideia de um encontro com todos os funcionários 
da casa ganha a adesão das outras bibliotecas da Diretoria. 
Realiza-se, em 19 de novembro de 2005, o 1º Encontro de 
Funcionários da Diretoria de Bibliotecas, com palestras, de-
bates, oficinas, gerando um documento com seus resulta-
dos. Propõe-se um novo encontro para o ano seguinte, que, 
por motivos diversos, infelizmente não acontece. 

Coleção Manuel du libraire et de 
l’amateur de livres  
de Jacques-charles Brunet, 1810
Foto de lucinéia R. Machado   
Fonte: Acervo BPeB.



187dois séculos de história

novas diretrizes

Em 25 de janeiro de 2007, toma posse Kilma 
Aparecida dos Santos Alves, bibliotecária do quadro efetivo 
da Diretoria de Bibliotecas.

Kilma Alves alinha-se à visão do novo diretor-
-geral da Fundação Pedro Calmon, professor Ubiratan Cas-
tro de Araújo, que, em suas primeiras falas, reconhece a im-
portância da Biblioteca Pública enquanto instituição social, 
concedendo à diretora maior liberdade para elaborar um 
trabalho participativo e democrático. 

Sua permanência à frente da Biblioteca não é, 
entretanto, muito longa. Tendo Solange Cristina Mattos de 
Lima deixado a Diretoria de Bibliotecas Públicas do Esta-
do da Bahia, Kilma Alves, aceitando convite da direção da 
Fundação Pedro Calmon, passa a substituí-la, vagando-se o 
cargo em 16 de junho de 2008, quando é empossada a bi-
bliotecária Ivana Aparecida Lins Gesteira.

No entender da nova diretora,
A Biblioteca Pública do Estado da Bahia, neste mo-
mento, defronta-se com o desafio de empreender 
ações que tracem um perfil multifacetado, agregador, 
inclusive acolhendo os mais diversos perfis de usuá-
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rios, tornando-se, de fato, um espaço de convivência, 
de criatividade, de acervo dinâmico e coerente com a 
sociedade na qual ela está inserida.
Durante a gestão de Ivana Lins, em consonân-

cia com as propostas do Governo do Estado, a Biblioteca 
empenha-se em colaborar para a inclusão social, disponi-
bilizando o acesso à informação e ao conhecimento a uma 
parcela cada vez maior da população. Confirma-se uma de 
suas principais características: o acolhimento a diferentes 
sujeitos sociais, respeitando-se suas singularidades.

Tornando-se cada vez mais um ambiente de 
preservação da memória, oferece uma série de ações cul-
turais — atividades educativas para usuários com variadas 
necessidades de informação — que passam a ser seu carro-
-chefe. Sua diretora busca obter parceria junto à sociedade 
civil organizada, com vistas a promover maior visibilidade à 
instituição e ao seu papel junto à sociedade. E surgem novos 
parceiros: o jornal A Tarde, com o Projeto História da Bahia; 
o Núcleo Omi-Dudu, com cursos voltados para jovens negros 
de Salvador; as Voluntárias Sociais; a Secretaria da Saúde, 
entre outros.

No seu processo de requalificação física e tec-
nológica dos espaços culturais, sofre algumas intervenções: 
a fachada do prédio é revestida de pedras de mármore; im-
planta-se o programa de eficiência energética; além disso, 
passa a funcionar o Telecentro Braille.

Acompanhando as inovações sociais, abre suas 
instalações também aos domingos, propiciando atividades 
culturais — como o Projeto Domingos Culturais, que conta 
com a participação de artistas, arte-educadores, contadores 
de histórias e outros segmentos —, com início marcado por 
solenidade em 11 de outubro de 2009, com a presença do 
diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Ubiratan Castro 
de Araújo, do secretário de Cultura do Estado da Bahia, Már-
cio Meirelles, e do ministro da Cultura, Juca Ferreira.

O ano de 2009 é de extrema importância para a 
instituição. Por ser uma biblioteca de referência, é contem-
plada pelo Ministério da Cultura com o Projeto Mais Cultura 
de Apoio a Bibliotecas Públicas, que lhe concede um aporte 
financeiro na ordem de R$ 3.125.000,00, valor a ser aplica-
do para ampliação do público leitor e melhoria dos serviços, 
através da requalificação dos espaços físicos e da atualiza-
ção e aquisição de acervo que atenda às necessidades dos 
usuários.

Kilma Aparecida dos Santos Alves,  
diretora da BPeB no período 2007-2008  
e a partir de 2010 
Fonte: Acervo BPeB.
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Em 27 de outubro de 2010, a então diretora 
Ivana Lins deixa o cargo, assumindo a bibliotecária Ivanise 
Azevedo Tourinho, que permanece até o dia 2 de fevereiro 
de 2011, quando Kilma Aparecida dos Santos Alves volta a 
assumir a direção. 

Uma das incumbências da nova Diretoria será 
organizar as festividades comemorativas dos 200 anos da 
instituição, em que se inclui a concretização de um sonho, 
o lançamento do livro A Biblioteca Pública da Bahia: dois 
séculos de história.
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diretores da BiBlioteca PúBlica do estado da Bahia

diretor Período

Pedro Gomes Ferrão Castellobranco
Francisco Agostinho Gomes
Manoel José de Mello
Vicente Ferreira de Oliveira
Joaquim Batista Rodrigues Roiz Villas-Boas
Antonio Joaquim Alvares do Amaral 
Gaspar José Lisboa 
Antonio Ferrão Moniz de Aragão 
José de Oliveira Campos 
César Gambetta Moreira Spínola 
Jorge Calmon Moniz de Bittencourt 
Osvaldo Imbassahy da Silva 
José Acácio Ferreira da Silva
Péricles Diniz Gonçalves Filho 
Cândida Maria Santiago Linhares 
Moema Figueiredo Brasileiro 
Vanda Angélica da Cunha 
Eurydice Pires Sant’Ana 
Nídia Maria Lubisco Portela 
Vasti de Oliveira Gondim 
Vanda Angélica da Cunha 
Maria Lígia Alves de Souza 
Lídia Maria Batista Brandão 
Joanete Maria Cacique 
Julita Marques Rebouças Sampaio 
Maria Cristina Imbassahy da Silva 
Suzana Mary Barros Presídio
Sandra Lima Damasceno 
Erliete Magda Ledo Santos Pereira 
Kilma Aparecida dos Santos Alves 
Ivana Aparecida Lins Gesteira 
Ivanise Azevedo Tourinho 
Kilma Aparecida dos Santos Alves 

1811-1814
1814-1821
1821-1829
1829-1836
1836-1850
1850-1853
1853-1865
1865-1886
1886-1924
1924-1939
1939-1943
1943-1955
1955-1959
1959-1966
1967-1969
1969-1974
1974-1975
1975-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1985
1985-1987
1987-1989
1989-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1998
1998-2003
2003-2007
2007-2008
2008-2010
2010-2011
2011- . . .
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