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arquitetura

Com valores inestimáveis em suas 
prateleiras, as bibliotecas despontam 
como as estrelas dos projetos de 
decoração da atualidadeClub

CULTURE
Por Adriana Brito

O projeto da arquiteta Marina 
Linhares integrou sala de jantar 
e biblioteca, com destaque 
para o piano e as obras de  
arte contemporâneas
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Inaugurada há 13 anos na cidade de Alexandria, no Egi-
to, a Biblioteca Alexandrina (www.bibalex.org) reúne um 
imponente complexo formado por planetário, auditório 

para conferência, salas multimídia, galerias de arte, museus, 
laboratórios de restauro e mais de 300 mil volumes catalo-
gados, além de registros digitais de filmes e outros artigos 
culturais. Segundo Ismail Serageldin, diretor do espaço, uma 
das funções do projeto é “recapturar o espírito de produção 
e disseminação do conhecimento” da primeira Biblioteca de 
Alexandria, fundada no século 3 a.C., por Ptolomeu Sóter I.
Conta a história que o então general do imperador macedô-
nico Alexandre, o Grande, foi pioneiro em querer preservar os 
saberes produzidos no mundo num só lugar. Tempos depois, 
seguindo esse mesmo objetivo, o sucessor do prestigiado 
militar, Ptolomeu III, ordenou que os navios que atracassem 
no porto da cidade cedessem seus manuscritos originais 

para arquivo – uma cópia era elaborada e devolvida aos do-
nos. Isso, mais o pedido emitido aos líderes de outros esta-
dos para que enviassem exemplares de obras importantes, 
garantiu que a instituição chegasse a acumular mais de 700 
mil rolos de papiros em seus depósitos.
Antes de Alexandria fincar seu nome nesse círculo do livro, a 
Biblioteca de Nínive, localizada na Mesopotâmia, já trazia lá 
pelos anos de 600 a.C. os primeiros volumes guardados da 
produção intelectual da antiguidade, devidamente registrada 
em mais de 25 mil placas de argila. Desde então, não foram 
raras as ocasiões em que esses centros tiveram importân-
cia capital na conservação do conteúdo da chamada Era da 
Escrita; sobretudo com a multiplicação das universidades no 
século 13 – que ampliou o interesse dos estudantes por esse 
tipo de linguagem –, e com a criação da prensa de tipos mó-
veis, em 1455, pelo ourives alemão Johannes Gutenberg. 

Nesta página, os designers de interiores Gabriel 
Magalhães e Luiz Claudio Souza optaram pela leveza 

das formas geométricas e pontos de cor estratégicos. 
A biblioteca ao fundo serve como divisória de 

ambiente. Ao lado, Dado Castelo Branco conectou o 
home office às prateleiras de livros. O ar despojado 

deixa o layout leve e permite flexibilizar a planta.
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Para se ter ideia do alcance do invento, quatro décadas e 
meia depois, cerca de 15 milhões de exemplares já haviam 
sido lançados no continente europeu. Só a primeira edição de 
livros feita por ele teria somado 180 unidades – 58 a mais do 
que todo o acervo da Universidade de Cambridge na época. 
Estimulado pela tecnologia que democratizou de vez a litera-
tura, um número cada vez maior de autores publicaram suas 
obras – para alegria de muitos e desespero de outros. Afinal 
de contas, como organizar tamanha enxurrada de títulos no-
vos para as futuras gerações de leitores?
Do método traçado por Francis Bacon em que se dividia o 
material em três áreas – Filosofia, História e Poesia –, passan-
do pela disposição escolhida pelo Vaticano com apenas dois 
segmentos, “sagrados” e “seculares”, os documentos arqui-
vados nas bibliotecas finalmente poderiam ser consultados 
com precisão através do sistema estabelecido pelo norte-

-americano Melvil Dewey, batizado de Classificação Decimal 
de Dewey (CDD), com 10 categorias que seriam repartidas 
em outras subcategorias, caso de Religião, Línguas, Artes e 
Ciências Aplicadas. Mesmo após 22 revisões e reedições, a 
regra ainda é a mais utilizada pelos bibliotecários. 

No próximo número...
A partir da evolução da impressão e da chegada das mídias 
de massa, a exemplo dos periódicos, inúmeros endereços 
dedicados à manutenção da escrita foram construídos ou 
expandidos. Entre os mais famosos está a Biblioteca do 
Congresso (www.loc.gov), instituição federal de cultura mais 
antiga dos Estados Unidos, datada de 1897, e dona de um 
conjunto de 155 milhões de itens. Já no quesito moderni-
dade desponta a Biblioteca Vasconcelos (www.biblioteca-
vasconcelos.gob.mx), sediada na Cidade do México, cujas 



COPEMANEWS10 COPEMANEWS 11

Ao lado direita, outro 
projeto do Dado com 
 toque tradicional  
e intimista

instalações assinadas pelo arquiteto Alberto Kalach chamam a atenção pelo visual 
babilônico das estantes móveis de metal, reveladas pelos eixos transparentes da 
fachada, em que se guardam 580 mil obras entre livros, CDs e revistas.
Por aqui, o ponto de maior relevância histórica é a Biblioteca Nacional do Brasil 
(www.bn.br), um dos dez maiores complexos do mundo. Situada no Rio de Janeiro, 
num edifício inaugurado em 12 de novembro de 1910, a BN substituiu a Livraria 
Real, responsável pela guarda dos mapas, estampas, moedas e medalhas, num 
total de mais de 60 mil peças trazidas pela família real portuguesa. Atualmente 
todos os núcleos, somados ao Escritório de Direitos Autorais e à Agência Nacional 
do ISBN (International Standard Book Number), compõem a Fundação Biblioteca 
Nacional.
Em São Paulo, além da Biblioteca Mário de Andrade (www.bma.sp.gov.br), cujo 
prédio desenhado pelo arquiteto francês Jacques Pilon foi restaurado recentemen-
te, vale visitar a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (www.bbm.usp.br), guar-
diã do maior acervo particular já contabilizado no País. Reunida por mais de 80 
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anos pelo bibliófilo, a coleção de 32,2 
mil títulos (que correspondem a 60 mil 
unidades avaliadas em mais de 100 mi-
lhões de reais) foi doada à Universidade 
de São Paulo pelo casal e hoje ocupa 
um dos blocos do empreendimento 
projetado por Eduardo de Almeida e 
Rodrigo Mindlin Loeb, com assessoria 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo (FAU-USP).

Tamanho não é documento
Assim como Mindlin, muita gente tem 
se rendido à vontade de ter seus best-
-sellers em casa. Para o arquiteto Dado 
Castello Branco, “As bibliotecas par-
ticulares estão ficando cada vez mais 
comuns, invadindo lares e ganhando 
lugar de destaque nos ambientes”. Por 
conta da praticidade indispensável ao 
cotidiano, relata o profissional, seus 
clientes pedem por espaços multifun-
cionais que tragam a reboque estações 
de trabalho, áreas de lazer e até mesmo 
as requisitadas adegas. Mesmo com 
tantas novidades, atente-se para uma 
nota importante: “Escolha os móveis 
com cuidado, sempre lembrando-se 
de que uma leitura agradável deve vir 
acompanhada do conforto e, portanto, 
poltronas, chaises e sofás terão que 
atender a tais critérios”.
A designer Marina Linhares, por sua 
vez, pontua que a personalidade é fun-
damental no momento de esboçar o 
layout com o cliente. “As bibliotecas, 
como o todo, seguem as linhas do con-
junto arquitetônico e o jeito do anfitrião.” 
É o que pensa também o arquiteto Da-
vid Bastos, que completa: “O gosto 
do morador define o estilo, que pode 
transitar entre os toques modernos e 
os detalhes clássicos. Para ajustá-las 
às novas moradas, abuse das linhas 
retas e dos amplos pés-direitos para o 
encaixe das estantes.” Finalmente, em 
sintonia com as dicas listadas até aqui, 
cabe ainda ocupar-se das cores e ou-
tros arremates. 

Linhas modernas e aconchegantes definem os traços do arquiteto Mauricio Karam nos 
dois projetos que ilustram estas páginas. No detalhe, a escada-biblioteca desenhada 
pela Carbondale

Fo
to

: S
ér

gi
o 

Isr
ae

l

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão

Foi o que fizeram os arquitetos Ga-
briel Magalhães e Luiz Cláudio Souza, 
que incluíram na composição da sala 
de jantar-biblioteca do projeto Corre-
dor da Vitória, em Salvador, as tradi-
cionais cadeiras Bertóia repaginadas 
na cor laranja em par com a mesa de 
tampo de madeira do designer Jader 
Almeida, acompanhadas da mega-
-aconchegante poltrona Charles Ea-
mes e da estante de laca preta, feita 
com exclusividade pelo escritório da 
dupla para receber os livros e os ob-
jetos de arte da moradora – eis aí a 
multifuncionalidade no sentido mais 
literal da palavra. Àqueles que não 
decidiram como deixar a casa com 
a devida pegada cult fica a obser-
vação de Dado Castello Branco – “A 
biblioteca deve ser um refúgio dentro 
da própria casa, um local para rela-
xar, divertir-se e sentir-se à vontade”. 
Para saber mais, basta consultar um 
bom livro. n


