
''Sou um otimista incorrigível'' 
Silvia Penteado 
 
Às vésperas de completar 94 anos, José Mindlin não se abate: já faz planos para reconstruir 
um Cultura Artística ainda melhor 
 
José Mindlin ficou sabendo que o Cultura Artística havia sido destruído pelo fogo no domingo 
bem cedo por um telefonema de Pedro Herz, diretor do teatro. "Foi um choque, uma notícia 
inesperada e cruel." E não é difícil imaginar o que essas palavras realmente significam quando 
se sabe que Mindlin preside a Sociedade de Cultura Artística desde 1997. Mais do que isso. 
Está ligado afetiva e efetivamente a ela, desde sua fundação. O pai, imigrante russo, chegou a 
São Paulo em 1910 e em 1912 já era sócio fundador da SCA. Ele próprio assinou sua ficha de 
sócio em 1930, tendo acompanhado de perto o esforço da entidade para conseguir sua "casa 
própria", sonho realizado em 1950. 
 
Mas não pensem que o acontecimento o abateu. Otimista incorrigível, como ele mesmo se 
classifica, passado o choque inicial, Mindlin está empenhado no projeto de reconstrução. 
 
Às vésperas de completar 94 anos - dia 8 de setembro -, com uma lucidez invejável, ele ainda 
hoje não perde um concerto. "Não há sobras de boa programação cultural em São Paulo." Em 
casa, cercado por seus livros, filhos, netos e bisnetos - "eles estão sempre por aqui" -, 
administra, com tranqüilidade, o entra e sai de visitantes. Dificilmente se recusa a receber 
alguém, adora um bom papo. Mas confessa que tem um critério para determinar a duração da 
visita: "Se é alguém que não conheço, senta nessa cadeira aí e passa mais de 15 minutos sem 
olhar para a direita (onde está uma das imensas estantes que invadem a casa) me 
desinteresso na hora." Só lamenta a dificuldade para ler. "Durante toda a minha vida li cerca 
de cem livros por ano. Hoje sou totalmente dependente dos outros." 
 
Sente falta da mulher, dona Guita, morta há pouco mais de dois anos?  
 
Certamente. Mas 70 anos de vida em comum - mais do que isso, 70 anos de total 
cumplicidade - deixam marcas perceptíveis. Sua presença se mantém viva na casa do 
Brooklin, onde viveram juntos nos últimos 60 anos. 
 
O senhor preside a Sociedade de Cultura Artística há mais de dez anos. Como começou essa 
relação?  
 
Na verdade, sempre estive ligado à Sociedade de Cultura Artística. Exagerando um pouco, 
diria que mesmo antes de nascer, pois meu pai foi um dos sócios fundadores, em 1912. Eu 
cresci ouvindo falar da SCA e, em 1930, me tornei sócio também. Tinha 16 anos e até hoje só 
falto aos concertos quando há um impedimento muito forte. Não temos sobras de boa 
programação cultural em São Paulo. Por isso, quando tem, é preciso aproveitar. 
 
O senhor costuma participar das reuniões de diretoria?  
 
Sempre. Não sou um presidente apenas de fachada, participo de todas as decisões. Só 
lamento não ser eu quem faz os contatos com os artistas. É bem melhor que ser presidente. 
 
Como todas as outras instituições culturais no Brasil, a SCA também vive a falta crônica de 
recursos?  
 
Claro. Mas eu sou um otimista incorrigível. O pessoal vive chorando que falta dinheiro, mas na 
hora ele sempre aparece. O importante é ter idéias, o dinheiro se arranja. Ter recursos sem 
idéias é que é o problema. Por isso, apesar de toda a tristeza com o que aconteceu com o 
teatro, tenho certeza de que vamos conseguir reconstruí-lo ainda melhor. 
 
Além de sua programação normal, a SCA está com um novo projeto, o Ouvir para Crescer, que 
leva espetáculos de música erudita para o interior do Estado. A idéia foi do senhor?  
 



Foi, embora o que já conseguimos não realiza totalmente o meu sonho. A idéia é levar bons 
espetáculos e bons músicos não só para o interior do Estado, como já está sendo feito, mas 
também para os bairros mais afastados. São Paulo é muito grande. Fazer espetáculos só no 
teatro limita o acesso do público. As pessoas gostam de dizer que não há interesse por música 
erudita, por cultura. O gosto existe e é muito maior do que se imagina. Basta oferecer as 
condições. 
 
E como anda o projeto da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin?  
 
Está caminhando bem. Acho que vai ser possível cumprir o prazo que demos e que termina no 
fim de 2009. Se o prédio não estiver pronto até lá, temos a opção de cancelar a doação. 
 
De quem foi a idéia?  
 
Foi uma decisão tomada em família. Eu, minha mulher e nossos quatro filhos estivemos 
conversando sobre o que fazer depois que a gente leva a breca e os livros ficam aí. Todos 
gostam muito de livros, mas concluímos que nenhum teria condição de assumir a biblioteca e 
que o melhor seria doar para a USP a parte brasileira, que forma um conjunto indivisível. São 
milhares de obras, muitas delas transformadas em raridades pelo tempo. Ela é única. 
Procuramos a USP - toda a família é uspiana - com um projeto ambicioso e eles toparam. 
Sugerimos que a biblioteca fosse colocada lado a lado com a biblioteca do IEB - Instituto de 
Estudos Brasileiros. As duas se completam e, unidas, formariam uma ilha de estudos 
brasileiros. 
 
Já há recursos para terminar o projeto?  
 
Ainda falta algum dinheiro, mas não me preocupo, sei que ele vai aparecer. Além do dinheiro, 
há também a burocracia. Mas isso é normal, leva só mais tempo do que a gente gostaria para 
as coisas saírem. Se a biblioteca for inaugurada como previsto, no fim do ano que vem, 
teremos completado dez anos. E dez anos, para depois durar indefinidamente, não é muito. 
 
O que o senhor sugeriria a alguém que quisesse ter uma boa biblioteca?  
 
Ser rato de sebos. Comecei a comprar livros ainda menino, freqüentando sebos. Os melhores 
são aqueles caóticos, em que se pode saborear as delícias da descoberta. É mais prazeroso do 
que ir a uma livraria, pois os livros têm uma história, passaram por várias mãos. Não costumo 
escrever em livros, mas há quem escreva e é curioso descobrir os sentimentos, as idéias que 
aquilo que se tem na mão provocou em alguém. É um prazer único procurar livros, encontrar, 
conservar. E para mim, a forma de conservar é manter a biblioteca unida, evitar a dispersão. A 
maior parte da minha biblioteca foi feita durante 80 anos por mim e pela minha mulher. 
Praticamente livro a livro. Tudo que está ali foi escolhido por nós e tem uma razão. 
 
Hoje, como é o seu dia-a-dia?  
 
Continuo freqüentando a boa programação de música e artes de São Paulo. Em casa, gosto de 
receber visitas. Para mim, o papo sem compromisso é uma das melhores coisas que existem. 
E isso está desaparecendo. Procuro apenas evitar aqueles que vêm apenas por curiosidade, só 
para dizer que estiveram na minha biblioteca. Como descubro isso? É fácil. Se a pessoa senta 
aí nessa cadeira e passa mais de 15 minutos sem olhar para a direita (onde há uma estante 
repleta de preciosidades), perco o interesse pela conversa. 
 
E sua relação com a leitura?  
 
Sempre fui um leitor inveterado. Durante décadas li mais de cem livros por ano. Onde ia, 
levava sempre um livro junto e aproveitava quaisquer 15 minutos disponíveis. Hoje, 
infelizmente, não consigo mais ler. Fico dependendo de quem leia para mim. Recentemente, 
consegui retomar uma certa independência com a instalação de um sistema de computador 
pelo qual você escaneia um texto e o computador o lê em voz alta. É um milagre da 



tecnologia. Por isso, estou ainda mais convencido de que se alguém diz que não lê porque não 
tem tempo, é conversa fiada. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 ago. 2008, Cultura, p. D13. 


