
Amigos ressaltam legado intelectual e generosidade na doação do acervo à USP 
 
Amigos, intelectuais e políticos, ressaltaram, ontem, o legado intelectual, empreendedor e 
também de defesa da democracia deixado por José Mindlin. Parte da herança é real: 17 mil 
títulos (40 mil volumes) foram doados e compõem hoje a Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin, que estará fisicamente acessível ao público quando o prédio que sediará o projeto 
Brasiliana USP estiver concluído, mas cuja versão digital já pode ser parcialmente acessada no 
site do projeto. A doação inclui obras de literatura brasileira (e portuguesa), relatos de 
viajantes, manuscritos históricos e literários (originais e provas tipográficas), periódicos, livros 
científicos e didáticos, iconografia (estampas e álbuns ilustrados) e livros de artistas 
(gravuras).  
 
O reitor da Universidade de São Paulo (USP), João Grandino Rodas, disse ontem que o espaço 
físico da biblioteca deve ser inaugurado no prazo de um ano. Sobre Mindlin ele ressaltou que o 
bibliófilo "tinha uma coleção enorme e também inúmeras primeiras edições de livros 
importantes, como 'Os Lusíadas' É algo que não tem preço". 
 
"Com seu imenso amor à cultura, sua defesa da liberdade e sua conduta empresarial, [Mindlin] 
prestou serviços extraordinários ao país", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em nota. 
"Apesar da idade, ainda tinha força e disposição para contribuir com o progresso nacional". 
 
Para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Mindlin foi muito mais que um 
bibliófilo. "Ele o foi, mas foi muito mais que isso. Foi um resistente contra um regime 
autoritário. Eu sou testemunha disso, quando nós fomos postos para fora da universidade em 
1969 e fizemos um centro de pesquisa para podermos permanecer no Brasil. Todo mundo 
tinha medo, porque havia perseguições, mas o Mindlin emprestou o apoio, emprestou o nome 
da família e ajudou. Quando Herzog foi morto ele também atuou, porque Herzog havia 
trabalhado com ele", relembrou Fernando Henrique.  
 
O governador de São Paulo, José Serra, também ressaltou o papel político de Mindlin no 
passado. "Foi uma grande pessoa, um grande intelectual e também, em certo momento, uma 
grande figura política nos anos 70, quando soube defender a liberdade de imprensa no 
episódio que envolveu o assassinato do Vladimir Herzog. Sempre foi um democrata, uma 
grande figura de São Paulo", afirmou. 
 
"Mindlin era um emblema do livro, tinha com ele uma relação orgânica. Lembro com saudade o 
dia em que estivemos juntos, com Evanildo Bechara, na inauguração do Museu da Língua, em 
São Paulo, e eu lhe fiz o convite para ingressar na Academia. Vamos sentir muito a sua falta", 
afirmou Marcos Vilaça, presidente da Academia Brasileira de Letras, que decretou três dias de 
luto pela morte de José Mindlin. 
 
O rabino Henri Sobel comparou a vida de Mindlin com um livro. "Um homem íntegro, que 
enxergava a ética: a ética na política, a ética na cultura. Ele era um homem impecável. Eu tive 
o privilégio de ter o apoio dele em momentos dramáticos e traumáticos na história do país. Ele 
era um livro: a vida dele, a bondade, a delicadeza, a integridade... esses foram os capítulos do 
maior livro da biblioteca dele."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 fev. e 1 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 
A3.  


