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PREFÁCIO

            A função social das instituições de memória se notabiliza pela salvaguarda da história em diferentes meios, suportes e
tecnologias. É preciso destacar, entretanto, que a guarda por si só é vazia quando não acompanhada de iniciativas que
possibilitem não só a visibilidade de tais acervos, mas, fundamentalmente, o seu acesso, a sua apropriação e o seu uso pela
comunidade interessada.
            No âmbito das Bibliotecas Universitárias de Instituições Federais de Ensino Superior, o princípio constitucional brasileiro
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão implica que a organização e a publicização do patrimônio documental e
bibliográfico sejam faces de uma mesma moeda. Por sua vez, os Centros de Memória constituídos no âmbito das Instituições
Universitárias possibilitam de forma muito sensível e personalizada, a partir da preservação e divulgação da memória local, o
resgate e o fortalecimento da identidade histórico-cultural daquela área do conhecimento ou do próprio fazer profissional.
        Portanto, a articulação entre o Centro de Memória da Faculdade de Odontologia da UFMG e sua quase centenária
Biblioteca Professora Helena Heloísa Paixão reafirma o compromisso de dar visibilidade ao patrimônio documental e bibliográfico
que é salvaguardado com tanto zelo e encontra-se disponível para consulta pública.
            Nessa perspectiva, o Catálogo História e Memórias da Odontologia no Acervo Bibliográfico da Faculdade de Odontologia
da UFMG sai do prelo como obra essencial e referencial, no sentido pleno e técnico dos termos, aos pesquisadores, profissionais
e comunidade interessada nesse fascinante domínio do conhecimento. Sua relevância intrínseca consiste no inestimável    valor

histórico, técnico e científico das obras arroladas, mas é preciso destacar a sensibilidade social e a competência técnica dos
organizadores no processo de sistematização e escrita.             
            Que a história testemunhe o esforço de memória empreendido pelos organizadores desta obra para garantir às novas
gerações a possibilidade de contato e acesso aos livros antigos, raros e especiais que são basilares ao fazer técnico-científico
das práticas contemporâneas em Odontologia.
                                                         
                                                                                                                                                                                  Boa leitura!
 
                                                                                                                                                      Gesner Francisco Xavier Junior
                                                                                                                                                      Bibliotecário
                                                                                                                                                      Faculdade de Medicina da UFMG



APRESENTAÇÃO

O Catálogo História e Memórias da Odontologia no Acervo Bibliográfico da Faculdade de Odontologia da UFMG, fruto da parceria
entre a Biblioteca Professora Helena Heloísa Paixão e o Centro de Memória da Faculdade de Odontologia da UFMG, apresenta
fontes documentais para o ensino e a pesquisa sobre a História da Odontologia e das memórias da Faculdade de Odontologia da
UFMG. O Catálogo reúne documentos bibliográficos como livros, teses, dissertações, anais e periódicos científicos que estão
disponíveis no acervo da Biblioteca e detém uma importância histórica, científica e cultural para a Faculdade e para a
Odontologia. São exemplares que se enquadram na categoria de Coleções Especiais que é o termo utilizado na Política de
Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca Universitária da UFMG (2015) para caracterizar acervos compostos de livros raros,
livros antigos, livros preciosos e livros especiais. Além do valor científico e documental, alguns desses exemplares possuem
estética diferenciada com característica de encadernações tradicionais do século XIX como a meia encadernação em couro,
espelho em papel marmorizado e lombadas com impressões douradas. Pode-se dizer que a reunião desses exemplares
representa um resgate da identidade histórico-cultural da Odontologia e corrobora para a valorização e a preservação desse
patrimônio bibliográfico e documental que está disponível no acervo da Biblioteca.



1 A BIBLIOTECA

As bibliotecas universitárias atuam como órgãos de apoio informacional, dando suporte às atividades de ensino, pesquisa e
extensão, com seus acervos. Uma outra função da biblioteca universitária é prover informações referenciais e bibliográficas
específicas à comunidade acadêmica. Além disso, bibliotecas também são espaços da memória, pois demarcam, preservam e
permitem a circulação da produção intelectual, cientifica e cultural de uma determinada sociedade. A Biblioteca Professora
Helena Heloísa Paixão[1] da Faculdade de Odontologia da UFMG tem como finalidade proporcionar ao corpo docente, discente,
pesquisadores, funcionários e comunidade em geral o acesso a materiais e informações bibliográficas pertinentes aos conteúdos
que compõem os cursos oferecidos pela Unidade, às atividades de extensão, de pesquisa e às áreas correlatas. É também sua
finalidade garantir instalações adequadas para estudo e pesquisa (UFMG; 2008).

 
1.1 Antecedentes
 
O Regimento Interno da Faculdade, publicado em 1922, sinalizava a necessidade de se instituir uma biblioteca destinada aos
professores e alunos. Contudo, levando-se em conta relatórios presentes nos Annaes/Anais da Faculdade (1936;1940), infere-se
que a Biblioteca foi instituída no ano de 1935 e desde então foi crescendo paulatinamente e se reorganizando conforme
demonstra os seguintes relatos:

[1] Helena Heloísa Paixão foi Professora Adjunta do Departamento de Odontologia Social ePreventiva da Faculdade de Odontologia da UFMG no período
de 1975 a 1997. Graduada em Serviço Social pela PUC Minas, Mestre em Educação pela UFMG e Doutora em Sociologia pela Ecole des Hautes Etudes
em Sciences Sociales de Paris. Helena teve um protagonismo social reconhecido pela comunidade da Faculdade de Odontologia e principalmente pelos
Bibliotecários que sugeriram o nome dela para nomear a Biblioteca da Faculdade. A sugestão foi aprovada em 27/10/2010 pela Congregação da
Faculdade, e desde então a Biblioteca da Faculdade de Odontologia passou a se chamar Biblioteca Professora Helena Heloísa Paixão

________________________
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Ao terminar o ano de 1935 já tínhamos sala, mostruário com várias revistas,
fichário duplo por assunto e por setores, bom regulamento de empréstimos
domiciliares e quasi uma centena de boas obras modernas e
especializadas. (ANAIS, 1940, ano 5, p. 18).



Ao professor Washington Pires[2] devemos a primeira contribuição de vulto
e que representa o início real de nossa biblioteca. No entanto carecia ela
de tudo. Regulamento que a puzesse ao alcance dos consulentes, obras
especializadas sôbre vários assuntos dos currículos escolares, fichário
para escolha de livros, estantes, mesas e sala para leitura, revistas
regularmente assinadas, mostruário cômodo para elas...tudo em suma.
(ANAIS, 1940, ano 5 , p. 18).

A Bibliotheca Geral, mau grado ser ainda modesta, concorreu este anno
com destacada eficiencia para o ensino da Faculdade. Installada
comodamente em sala condizente com o seu tamanho, a bibliotheca veiu
sendo parcelladamente aparelhada no correr do anno e soffrendo
organização inteiramente modesta, de modo a offerecer aos alunos um
meio rápido e solicito de consulta. (ANNAES, 1936, anno 1, p. 71).

A Biblioteca teve apreciável acréscimo de volumes no exercício de 1940.
Graças à êsse desenvolvimento excede já de um milhar de unidades[...], E
tanto mais admirável é essa cifra quando consideramos que nasceu e se
objetivou in realidade em 1935 a nossa Biblioteca [...]. (ANAIS, 1940, ano 5,
p. 129).

[2] Washington Ferreira Pires foi o quarto diretor da Faculdade de Odontologia, entre 1924 à 1926. É o patrono da Cadeira 86 da Academia Mineira de
Medicina. Foi Deputado Estadual (1923 a 1930), Deputado Federal (1930 a 1937) e Ministro da Educação e Saúde Pública (1932 e 1934) no governo de
Getúlio Vargas.

_____________________
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A reorganização e o ampliamento da Bibliotheca, iniciados com a actual
administração da Faculdade, caracterizam-se no presente exercício por
uma etapa de indisfarçavel desenvolvimento, quer pela melhoria das
instalações deste Departamento, quer pelo seu enriquecimento, ou ainda
pela intensidade do intercambio iniciado, proporcionado pela remessa do I
numero dos “ANNAES”. (ANNAES, 1937, anno 2, p. 135).



Em 2019, a Biblioteca reúne em seu acervo 12436 exemplares de materiais bibliográficos entre livros, monografias, dissertações,
teses, memoriais, CDs, além de 354 títulos de periódicos com suas respectivas coleções. O acervo de periódicos possui uma
das mais completas coleções retrospectivas na área de Odontologia, sendo considerado uma referência no Brasil.
 
Dentre esses materiais, a Biblioteca possui exemplares que se enquadram na categoria “Coleções especiais”, termo utilizado
pela Biblioteca Universitária – Sistema de Bibliotecas da UFMG (2015) para caracterizar acervos compostos de livros raros, livros
antigos, livros preciosos ou livros especiais.

1.2 Raridade bibliográfica: um conceito

Caracterizar raridade bibliográfica não é tarefa fácil, pois apesar de existir critérios considerados indiscutíveis (como os
incunábulos [3], por exemplo) há outros critérios utilizados que muitas vezes são subjetivos e circunstanciais. 
 

Mas, o que é uma obra rara? Que critérios são empregados para se qualificar
uma obra de rara, internacionalmente? - Primeiras impressões (século XV e
XVI), onde estão incluídos os incunábulos (...). - Impressões dos séculos XVII
e XVIII, até 1720 (na Biblioteca Nacional. Pode variar de acordo com a
biblioteca). - Edições de tiragens reduzidas, isto é, poucos exemplares
disponíveis no mercado, não importando a data.-  Edições especiais (por
exemplo, as edições de luxo para bibliófilos).- Edições clandestinas (não
oficiais). - Obras esgotadas. - Exemplares de coleções, com encadernações
luxuosas ou belas, carimbos e ex-libris[4] (...). – Exemplares com anotações
manuscritas de importância, incluindo dedicatórias. (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA
NACIONAL, p. 11-12, 1994). [1]  Etiqueta que se coloca dentro dos livros,
como sinal de propriedade. Bastante utilizada por livreiros a partir do século
XVI, o “ex-líbris” é um desenho que, eventualmente acompanhado por alguma
frase em latim, identifica o proprietário do livro. Além de denotar preocupação
artística, o “ex-líbris” tinha e tem por objetivo identificar o dono do volume em
caso de desvio ou furto..

[3] Diz-se de ou livro impresso que data dos primeiros tempos da imprensa (até o ano de 1500).  
 
[4]  Etiqueta que se coloca dentro dos livros, como sinal de propriedade. Bastante utilizada por livreiros a partir do século XVI, o “ex-líbris” é um desenho
que, eventualmente acompanhado por alguma frase em latim, identifica o proprietário do livro. Além de denotar preocupação artística, o “ex-líbris” tinha e
tem por objetivo identificar o dono do volume em caso de desvio ou furto.
.

________________________
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Os elementos qualificadores são muitos, assim como as metodologias, contudo os critérios adotados pelas instituições
apresentam características comuns que levam em consideração os aspectos recomendados por Pinheiro (1989), quais sejam:
limite histórico, valor cultural, aspectos bibliográficos, características do exemplar e pesquisa bibliográfica. Esses são alguns
dos aspectos considerados “critérios norteadores” para a atribuição da raridade bibliográfica.
 
Qualquer que seja a metodologia utilizada, é necessário que os critérios adotados estejam sistematicamente estabelecidos por
meio de uma política institucional.

A literatura especializada no assunto apresenta alguns critérios que são
semelhantes às diretrizes recomendadas por instituições renomadas, como a
Federação Internacional das Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA) e a
Unesco (1994). O estabelecimento dos critérios depende da política
institucionalizada na organização à qual a obra pertence (SANTA ANNA, 2014, p.
52)

De acordo com Fischer (2015, p. 71) “pode-se dizer que uma obra rara seria, então, qualquer publicação incomum e com um
valor econômico maior do que os livros disponíveis no mercado, possuidora de características especiais quanto à sua forma,
materiais utilizados, qualidade estética, seu conteúdo e, também, a importância para a instituição à qual pertence”.

Em termos bibliográficos, podem ser considerados valiosos os aspectos ligados ao
livro enquanto objeto físico ou enquanto meio de transmitir informações e novas
visões de mundo (tanto literárias como científicas). Desta forma, o livro seria um
representante factual da história do conhecimento, ou seja, um documento
verdadeiro do desenvolvimento cultural e social da humanidade. O tratamento
informacional dessas obras deve ser diferenciado, principalmente nas questões
envolvendo a preservação e o armazenamento. (SANT'ANA, p. 2, 2001)

Araújo e Reis (2016, p. 184) explicam que “as nominações para bibliotecas institucionais que resguardam acervos antigos e
raros  variam entre Obras Raras, Fundos Antigos, Biblioteca Histórica, Biblioteca Patrimonial e Coleções Especiais”.
 
Nesse sentido, a Política de Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca Universitária - Sistema de Bibliotecas da Universidade
Federal de Minas Gerais (SB/UFMG), utiliza o termo “Coleções Especiais” para caracterizar aqueles acervos compostos de livros
raros, livros antigos, livros preciosos e livros especiais.
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A Portaria n.002/2015 que institui a referida política, em seu art. 37 considera coleções especiais como sendo “acervos formados
por uma temática desenvolvida por colecionadores e/ou pela biblioteca – que apresentem valor patrimonial para a Universidade
e, consequentemente, atendam às demandas de ensino, pesquisa e extensão”. (UFMG, 2015, p. 11).
 
Essas coleções especiais têm a missão de preservar o patrimônio bibliográfico e documental de determinada área, com vistas ao
acesso à comunidade interna e externa da Universidade. (UFMG, 2015, p. 12).
 
De acordo com o artigo 39 da referida Portaria n. 002/2015, considera-se para SB/UFMG:

I - livro raro é aquele que consta em catálogos de raridade bibliofílica[5] e
bibliográfica e que possui escassez comprovada por meio de pesquisa;
II - livro antigo é toda publicação datada até o ano de 1899; III - livro precioso é
aquele que por sua característica material e/ou temática apresenta valor
patrimonial; 
IV - livro especial é aquele que está inserido em uma coleção especial; e/ou aquele
que representa a memória da Universidade; e/ou aquele livro que possui valor
histórico para o país. (UFMG, 2015, p.11).

[5] Bibliofílica vem do termo bibliofilia que de acordo com Cunha e Cavalcanti (2008) significa "gosto, paixão pelos livros raros e preciosos", “arte e a ciência
do Bibliófilo”. Nesse sentido bibliófilo é aquele que coleciona livros raros e preciosos e catálogos de raridade bibliofílica são aqueles catálogos produzidos
por bibliófilos.

A identificação desses exemplares deve ser feita por meio de pesquisa bibliográfica, análise material e pesquisa histórica. A
Biblioteca Universitária da UFMG indica critérios, não excludentes, tais como: Publicações impressas dos séculos XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX; Livros publicados de mais de 100 (cem) anos e Manuscritos. (UFMG, 2015, p. 12).
 
Por fim, levando-se em consideração a literatura pesquisada e a política institucional da UFMG, entende-se que um livro raro,
antigo, precioso ou especial é reconhecido por sua relevância institucional, considerando o seu valor histórico, cultural, social,
científico ou estético. São aquelas obras que por suas características intrínsecas e extrínsecas têm um significado para as
instituições que as preservam.

_____________________
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2 O CATÁLOGO
 
Para a elaboração do Catálogo de Exposição História e Memórias da Odontologia no Acervo Bibliográfico da Faculdade de
Odontologia da UFMG foi realizado um levantamento bibliográfico e análise material dos exemplares selecionados. 
 
Os critérios utilizados para inclusão das obras foram os títulos que se enquadravam na categoria de “Coleções Especiais” da 
 Biblioteca Universitária – Sistema de Bibliotecas da UFMG.  A base de dados consultada foi o Catálogo Online do Sistema de
Bibliotecas da UFMG (Software Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas). 
 
Foi feita também uma pesquisa de raridade no Catalogo de livros raros da British Dental Association de 1964, no Catálogo
Online da American Dental Association, nos Catálogos Online de Bibliotecas Nacionais (Biblioteca Nacional do Brasil,
Bibliothèque Nationale de France, British Library e Library of Congress) e nos Catálogos Online de Universidades.
 
A coleta de dados foi realizada no período compreendido entre os meses de junho e julho de 2019, conduzida por um
pesquisador com expertise em ciência da informação.
 
O registro fotográfico foi realizado após a seleção dos exemplares e as fotos disponibilizadas no Catálogo estão identificadas
com fichas descritivas apresentando título, autor, editora, local de publicação, data da publicação, descrição física (dimensões,
ilustrações e número de páginas), assunto e elementos informativos.
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3 A COLEÇÃO ESPECIAL HISTÓRIA E MEMÓRIAS 
 
A coleção especial formada na Biblioteca da Odontologia reúne documentos bibliográficos como livros, teses, dissertações,
anais e periódicos científicos que estão disponíveis no acervo da Biblioteca e detém uma importância histórica, científica,
cultural e estética para a Faculdade e para a Odontologia.
 
Os títulos da coleção especial estão apresentados conforme as seguintes categorias: livros raros, livros antigos publicados
até o ano de 1899, livros publicados de mais de 100 anos e livros/obras especiais.
 
A coleção é composta de 12 livros raros, 6 livros antigos publicados até o ano de 1899 (categorizados como livros raros), 46
livros publicados de mais de 100 anos e 29 obras especiais que incluem teses, dissertações, anais e periódicos científicos.
Esses materiais estão localizados no acervo especial e a consulta é somente local.
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13
Traité théorique et pratique de l'art du dentist (1874)



14



15
Traité de prothèse buccale et de mécanique dentaire  (1887)
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17
Traité de dentisterie opératoire (1889)



18



19The micro-organisms of the human mouth: the local and general diseases which are
caused by them (1890)



20



21
Useful hints: for the busy dentist (1895)



22



23
Tin foil and its combinations for filling teeth (1897)



24



25
Atlas-manuel des maladies des dentes et de la bouche (1905)



26



27
La stomatologie: l'art dentaire et son evolution contemporaine (1907)



28



29
Treatment of malocclusion of the teeth: Angle's system (1907)



30



31
A history of dentistry: from the most ancient times until the end of the eighteenth century (1909)



32



 volumes 1 e 2

33
A work on operative dentistry (1914)



34



35
Dentistry: an illustrated history (1985)
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3.2 LIVROS ANTIGOS PUBLICADOS ATÉ O ANO DE 1899
 A Biblioteca possui 6 livros antigos publicados até o ano de 1899. Esses livros antigos também se enquadram

na categoria de livros raros já descritos anteriormente:
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3.3 LIVROS PUBLICADOS HÁ
MAIS DE 100 ANOS 

 (1900 a 1919)
 

38



39
Traite theorique et pratique de la carie dentaire (1900)



40



41
Tratado prático de dentisteria operatoria, prothese fixa, pathologia e

therapeutica dentarias (1900)



42



43
L'evolution de l'art dentaire: l'ecole dentaire, son histoire, son action, son avenir (1901)



44



45
Precis d'anatomie dentaire (1903)



46



47
Clinique de prothese dentaire et de prothese orthopedique ou orthodontie (1903)



48



49Therapeutique de la carie dentaire (1905)



50



51
Affections dentaires et affections de la cavite buccale et des maxillaires (1906)



52



53
Notes on dental porcelain: a practical treatise especially devoted to the interests of

the beginner (1906)



54



55
Dentisterie operatoire (1906)



56



57
Traite theorique et pratique des couronnes artificielles et du bridge work (1906)



58



59
Hygiene et therapeutique des maladiesde la bouche (1907)



60



61Des dents a pivots: manuel theorique et pratique (1909)



62



63
Maladies des machoires (1909)



64



65
Precis de stomatologie (1909)



66



67Anomalías de la oclusión dentaria y ortodoncia (1909)



68



69
Contribuição ao estudo da classificação da carie dentaria (1910)



70



71
Hygiene de la prothese: inconvenients & dangers des dentiers et autres pieces de

prothese dentaire (1910)



72



73
Physiologie et bacteriologie: malformations et anomalies de la bouche et des dents,

accidents de dentition (1910)



74



75
Manuel de dentisterie operatoire (1910)



76



77Atlas et traité de prothèse métallique dentaire moderne (1910)



78



79
Maladies paradentaires : higiene et prophylaxie de la bouche et des dents (1911)



80



81
Affections chirurgicales de la face (1911)



82



83La prothese dentaire indispensable (1911)



84



85
Pathologia e clinica odontológica (1911)



86



87
Maladies chirurgicales de la bouche et des maxillaires (1911)



88



89
Manuel de therapeutique dentaire appliquee (1912)



90



91
Atlas y tratado de ortodoncia: (ortopedia dentaria). (1912)



92
Anestesie (1912)



93



94
Manuale ed atlante di odontoiatria conservativa (1914)



95



96
La stomatologie indispensable aux medecins praticiens (1914)



97



98
Anatomie et physiologie de la bouche et des dents (1914)



99



100
Prothese restauratrice bucco-faciale: et traitement des fractures des maxillares (1915)



101



102
Anatomia descritiva dos dentes humanos: comprehendendo a histologia dos dentes e a descripção dos

arcos dentários (1915)
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104
Atlante e Compendio di chirurgia odonto-stomatologica (1915)



105



106
Oral abscesses (1916)



107



108
Metallurgia, prothese e mechanica dentaria (1917)



109



110
Oral roentgenology: a roentgen study of the anatomy and pathology of the

oral cavity (1917)



111



112
Clinica odontologica: (technica) (1917)



113



114
Les fractures de guerre du maxillaire inferieur (1917)
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116
Les fractures de la machoire inferieure (1917)
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118
Prothese et chirurgie cranio-maxillo-faciale (1918)

Folha de guarda
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120
Oral surgery: a treatise on the diseases, injuries and malformations of the mouth and 

associated parts (1918)



121



122Dental anatomy (1919)



123



124Nos dominios da odontologia (1919)



125



126
Resumo de prothese dentaria (1919)
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128
Stomatologia du medecin praticien (1919)
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130

3.4 LIVROS E OUTRAS 
OBRAS ESPECIAIS



131
Index of the Periodical Dental Literature de 1925 (referente ao período de 1876-1885) 



132



133
Annaes da Faculdade de Odontologia e Pharmacia  da Universidade de Minas Gerais

(1936-1957)



134



135



136
Arquivos do Centro de Estudos da Faculdade de Odontologia da UMG (v. 1, n. 1, 1964)
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138
Hypersensibilidade da Dentina e Tratamento e Obturações dos Canaes Radiculares (1915)



139



140
Annaes do Primeiro Congresso Brasileiro de Prothese Dentaria (1919)



141



TESE E DISSERTAÇÃO DEFENDIDA PELA PROFESSORA HOMENAGEADA HELENA HELOÍSA PAIXÃO
 
A Biblioteca possui a dissertação de mestrado e a tese de doutorado da Profa. Helena Heloísa Paixão, defendidas nos anos
de 1979 e 1985 respectivamente. A Biblioteca “Helena Heloísa Paixão” da Faculdade de Odontologia foi nomeada em
homenagem a essa ilustre professora. 

142

A odontologia sob o capital: o mercado de trabalho
e a formação universitário-profissional do cirurgião-
dentista (1979)



143
Sante et classes populaires au Bresil (1985)



144
The Dental Digest (1895)



145
Contribuição ao estudo da morfogenia das arcadas em relação a antropometria na

infância (1948)



146



147
História da odontologia no Brazil (1931)



148
História da odontologia no Brasil 
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1952 1963



150
Dental chronology : a record of the more importante historic events in the evolution

of dentistry (1945)



151



152
An introduction to the history of dentistry (1948)



153



154
Dentistry then and now (1963)



155



156
Historia anecdotica de la odontologia (1945)



157



158
Historia de la odontologia y su ejercicio legal (1942)



159



160
A history of dentistry  (1948)



161



162
Odontologia : história restaurada (2007)



163



164
Actas e trabalhos/ Terceiro Congresso Odontologico Latino Americano
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