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O que faz de um livro uma obra
rara? Uma convenção de biblio-
tecas internacionais estabeleceu
o critério cronológico em primei-
ro lugar. São raras as obras ante-
riores a 1750. A Biblioteca Nacio-
nal do Rio de Janeiro, a maior do
país, com mais de nove milhões
de livros, estende o limite a 1840,
quando a indústria editorial no
Brasil ainda era incipiente.

Na Universidade de Campinas
(Unicamp), a política é mais
abrangente. Como não incluir
nessa categoria, por exemplo,
um dos 300 exemplares da pri-
meira edição de “Raízes do Bra-
sil” (1936), de Sérgio Buarque de
Holanda, que teve todos os volu-
mes assinados pelo autor? Ou as
edições da literatura popular
marginal das primeiras décadas
do século XX, de baixa tiragem e
de difícil acesso, que agora co-
meçam a despertar interesse lite-
rário e histórico? “Esse é o papel
da universidade, de buscar, am-
pliar horizontes e estimular a
p e s q u i s a”, diz Edgar Salvadori de
Decca, vice-reitor da Unicamp.

Decca está à frente da constru-
ção da Biblioteca de Obras Raras
(Bora), com previsão para abrigar
100 mil volumes. O espaço custará
R$ 13 milhões, dos quais R$ 8,35
milhões virão da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), empre-
sa pública vinculada ao Ministério
da Ciência e da Tecnologia. O res-
tante virá da própria Unicamp. A
previsão é que a construção come-
ce em abril ou maio e fique pronta
um ano depois. Até lá, 3,9 mil li-
vros raros deverão ser digitaliza-
dos e colocados para acesso gratui-
to na internet — os primeiros en-
tram na rede a partir de outubro.

Na Universidade de São Paulo
(USP), professores, pesquisado-
res e estudantes se entusiasmam
com uma novidade parecida. Um
complexo com três prédios, orça-
do em R$ 130 milhões, começa a
funcionar em dezembro, a partir
da inauguração da Biblioteca
Brasiliana Guita e José Mindlin,

que abrigará a coleção reunida
ao longo de mais de oitenta anos
pelo bibliófilo e sua esposa.

A biblioteca, que conta com 40
mil volumes, foi doada pela famí-
lia em 2005 e é considerada a
mais importante do gênero for-
mada por um particular no mun-
do. Parte do acervo pertencia ao
bibliófilo Rubens Borba de Mo-
raes e foi guardada pelo casal
Mindlin depois de sua morte.

Segundo Pedro Puntoni, coor-
denador da Biblioteca Guita e Jo-
sé Mindlin, até março deve ser
concluída a construção das ou-
tras duas unidades, que abriga-
rão os 140 mil livros do Instituto
de Estudos Brasileiros (IEB) e o
acervo do Departamento Técnico
do Sistema Integrado de Biblio-
tecas da USP (SIB), espaço onde
as 46 bibliotecas da USP poderão
guardar, voluntariamente, seus
exemplares mais preciosos, com
melhores condições climáticas e
de segurança.

O conjunto da USP, cuja área
total será de 20 mil m2, terá audi-
tório, área para exposição, livra-
ria e café. Neste mês, para marcar
o início das atividades do “con -
d o m í n i o”, serão colocados na in-
ternet, com acesso gratuito, a ín-
tegra de 2,5 mil livros raros.

Já a Bora, da Unicamp, terá
quatro pavimentos, com mais de
3,5 mil m2, divididos em espaços
para exposição, recepção e pre-
servação de documentos, acervo,
coleções especiais e administra-
ção. Tudo foi projetado dentro
das exigências técnicas de con-
servação contra umidade, inci-
dência de luz solar, oscilações de
temperatura e ações de agentes
bacteriológicos. Pisos, paredes e
tetos serão feitos com material
incombustível. “Para retirar um
livro, será preciso que o volume
passe por uma estufa de aclima-
t a ç ã o”, diz Decca.

Uma das metas é constituir um
grande repertório da inteligência
brasileira, por meio das coleções
especiais, conta o vice-reitor.

De Sérgio Buarque de Holan-
da, por exemplo, são mil edições
raras ou especiais, como “Os Ser-
tões”, de Euclides da Cunha, com
anotações nas bordas das pági-
nas. “Ele construiu uma margi-
nalia de comentários que mostra
como compreendeu cada livro”,
diz Decca. Em 1984, quando a
Unicamp adquiriu a biblioteca
de Holanda, com nove mil volu-
mes, a família doou todo mobi-
liário de seu escritório, que se en-
contra remontado na biblioteca
central e irá para a Bora.

No início, 60 mil raridades ho-
je na Biblioteca Central da Uni-

camp serão levadas para o novo
espaço. “Não estão mal cuidadas,
mas precisam de condições de
preservação mais adequadas”,
justifica Luiz Atílio Vicentini, di-
retor de bibliotecas da Unicamp.

A Unicamp também fará um
estudo detalhado do que possui
em suas 27 bibliotecas para defi-
nir o que irá para a Bora. Segun-
do Decca, trata-se de uma nova
visão que as universidade brasi-
leira estão desenvolvendo sobre
livros raros, que é a busca para
conservá-los e, ao mesmo tempo,
torna-los disponíveis a todos.

Numa época em que se fala do

fim do livro de papel, Vicentini
diz que o interesse por títulos ra-
ros vem ao encontro das novas
tecnologias. “Existem textos que
são de difícil acesso, mesmo na
internet, e as universidades que-
rem reduzir essa distância.”

Além disso, ele espera que isso
favoreça a política de aquisição
de obras e acervos raros. “Virare -
mos referência nesse sentido
também. Famílias devem nos
procurar por saber que as cole-
ções estarão bem cuidadas.”

Nos últimos anos, a USP tem
ajudado o Arquivo Público do Es-
tado de São Paulo e a Biblioteca

Mario de Andrade, que tem 40
mil volumes, a digitalizar seus
acervos. “Dividimos a experiência
que acumulamos e combinamos
com o Ministério da Cultura, nos-
so apoiador, que faríamos dessa
f o r m a”, afirma Puntoni, que cre-
dita aos modernistas de São Pau-
lo, como Mario de Andrade e
Oswald de Andrade, o espírito de
preservação de obras valiosas.

Agora, afirma Puntoni, é im-
portante que essa percepção seja
consolidada nas universidades
federais. “Tudo bem que cada um
cuide o seu jardim, mas precisa-
mos regar todos.”

pela primeira vez durante o Man-
chester International Festival, em
julho do ano passado.

“Foi muito difícil entregar a mi-
nha vida a Bob, perdendo total-
mente o controle’ ’, disse Marina.
Uma das condições para a realiza-
ção do espetáculo foi que a artista
não interferisse em sua concepção,
deixando que o dramaturgo ame-
ricano, conhecido por obras de
vanguarda, fizesse o que quisesse.
Marina simplesmente lhe entre-
gou cartas, fotos e diários. “Não
podia imaginar que teria tamanha
recompensa. Dessa forma, minha
vida passou a ser nova para mim,
provando como é importante per-
der o controle, às vezes.”

Já “Marina Abramovic — Artis -
ta Presente’’ põe o foco na retros-
pectiva que ela ganhou no Mo-
MA, em 2010. Marina aproveitou
a ocasião para estrear a perfor-
mance em que olhava fixamente
para quem se sentasse na cadeira
diante dela. “Foi uma experiência
transformadora para mim. As
pessoas geralmente têm medo
de expressar o que sentem. Mas
quando elas finalmente deixam
você olhar para dentro delas, há
muita dor. Foi o que eu mais vi.”

Serão escolhidos cinco endere-
ços para o projeto, e tudo o que
ela revela a respeito é que será
“um experimento para ajudar a
atingir a clareza nas ideias”.

“Marina já esteve na cidade em
maio, quando eu a levei para co-
nhecer alguns espaços, como o
Imperator [antigo cinema no
Méier], a Cidade das Artes e as
arenas cariocas de Pavuna e da
Pe n h a”, contou Kalil. “Marina é
não é só uma grande artista. É
uma grande pensadora. Ela não
se preocupa apenas com a perpe-
tuação de sua obra. Mas sim com
a busca de novos elementos, o
que é mais interessante.”

Os planos da artista na cidade
não param por aí. “Também que-
remos montar no Rio a peça ‘Vi -
da e Morte de Marina Abramo-
vic’, dirigida por Bob Wilson”,
disse ela, referindo-se ao espetá-
culo que inspirou o documentá-
rio selecionado para o Festival do
Rio. O longa traz imagens de en-
saios da montagem e entrevistas
com os participantes, revelando
suas motivações e inseguranças.

Definida como uma “ópera ex-
perimental” baseada na biogra-
fia de Marina, a peça foi exibida
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Fonte: Luiz Atílio Vicentini, diretor de bibliotecas da Unicamp

10 tesouros da Unicamp
Obras de Charles Darwin e Francesco Petrarca estão entre as mais importantes do acervo da universidade

Coleção Eugenio 
de Toledo Artigas

“Il Petrarcha”, de Francesco 
Petrarca, Veneza, Itália, Giovan 
Griffio, 1554
Poeta e humanista italiano, 
Petrarca era apaixonado pelas 
letras clássicas, a que se dedicou 
depois que seu pai morreu, em 
1326. O autor descobriu e mandou 
copiar muitos manuscritos antigos 
e publicou estudos nas áreas de 
história e filosofia, como o que 
esse livro traz

Coleção Alexandre Eulálio

“Dialogo del Fausto da Longiano: 
del Modo de lo Tradurre d'una 
in Altra Lingua Segondo le 
Regole Mostrate da Cicerone...”, 
de Sebastiano Fausto, Veneza, Gio. 
Gissio, 1556
O autor desfrutou de certa fama 
e prestígio em seu tempo e foi 
incluído pela crítica italiana entre 
os “poligrafi” ou “avventurieri della 
penna” – denominação dada 
àqueles que escreviam prosa no 
idioma italiano. É o que mostra 
nesse volume

Coleção Paulo Duarte

“Historia Navigationis in Brasiliam, 
quae et America di Citur”, de Jean de 
Lery, Geneve, Suíça, E. Vigon, 1586
O autor, pastor calvinista, relata suas 
experiências nos dois anos que viveu no 
Brasil, na chamada França Antártica 
(Rio de Janeiro), a convite do almirante 
francês Villegagnon

“Io Petri Maffeii Bergomatis e 
Sociatate Lesu Historiarum 
Indicarum Libri XVI”, de Giovanni 
Pietro Maffei, Bruxelas, H. T. Bozolle, 
1589
Nesse importante livro sobre a história 
da Índia, padre Maffei também escreve 
extensamente sobre o Brasil, de forma 
precisa e detalhada  

“Nova Lusitania: Historia da Guerra 
Brasilica a Purissima Alma e Saudosa 
Memoria do Serenissimo Principe 
Dom Theodosio, Principe de Portugal, 
e Principe do Brasil”, de Francisco de 
Brito Freire e Jean Bérain, Lisboa, Joam 
Galram, 1675
Relata fatos observados pessoalmente 
pelo autor e tem um frontispício alegórico 
gravado pelo francês Bérain, aberto a 
buril em chapa de metal

“Voyage d'un Naturaliste Autour 
du Monde: Fait a Bord du Navire le 
Beagle Defait a Bord du Navire 
1831 a 1836”, de Charles Darwin, 
Londres, T. Nelson, 18--
Autor da teoria evolucionista, Darwin 
visitou o Brasil entre 1831 e 1836 a bordo 
do navio "Beagle". O livro traz seu diário 
de pesquisas pelos países visitados

“Plantes Usualles de Brasiliens”, 
de August de Saint-Hilaire, Paris, 
Grimbert, 1824
As narrativas de viagem de Saint-Hilaire, 
naturalista e viajante francês, alcançaram 
grande sucesso na Europa por causa do 
seu exotismo

“Travels in the Interior of Brazil: with 
Notices on Its Climate, Agriculture,  
Commerce, Population, Mines, Manners, 
and Customs, and a  Particular Account 
of the Gold and Diamond Districts, 
Including a Voyage to the Rio de La 
Plata”, de John Mawe. Londres, 
Longman, 1821
Comerciante inglês de minérios e pedras 
preciosas, o autor esteve no Brasil entre 
1807 e 1811. Seu livro fez sucesso por falar 
das minas de ouro e diamante no país 

Coleção Sérgio 
Buarque de Holanda

“Il Cannocchiale Aristotelico: o Sia 
Idea, dell'Arguta et Ingegnosa 
Elocutione; che Serve a Tutta l'Arte, 
Oratoria, Lapidaria, et Simbolica; 
Esaminata co' Principii del Divino 
Aristotele”, de Emanuele Tesauro, 
Bolonha, Gioseffo Longhi, 1675
A obra se apresenta como um grande 
catálogo sobre os procedimentos 
da arte da escrita, que tem como 
referencial teórico as obras do filósofo 
grego Aristóteles

“Historia do Predestinado 
Peregrino, e seu Irmão Precito: 
em a qual Debaxo de huma 
Misteriosa Parabola se Descreve 
o Sucesso Feliz, do que se Ha de 
Salvar, & a Infeliz Sorte do que 
se Ha de Condenar”, de Alexandre 
de Gusmão S. J., Lisboa, Miguel 
Deslandes, 1682
O autor foi um jesuíta português que 
veio para o Brasil e ingressou na 
Companhia de Jesus em 1646. No livro,
ele aborda como o ser humano elabora 
suas experiências individuais no 
encontro com a realidade

AC E RVO

Unicamp e
USP terão
centros para
obras valiosas
Universidades constroem prédios para
abrigar livros raros e coleções especiais. Por
Gonçalo Junior , para o Valor, de São Paulo

A RT E S

Cinema, xamãs e Copa atraem Marina Abramovic ao Brasil
DOMENICO STINELLIS/AP PHOTO

A artista participa do Festival do Rio e planeja pesquisa no Amazonas e em Goiás

Elaine Guerini
Para o Valor, de Veneza

Marina Abramovic não conse-
gue parar de explorar os limites do
corpo e da mente. Um dos princi-
pais nomes da arte performática
mundial desde a década de 1970, a
sérvia nascida em Belgrado já se
deitou sobre um pentagrama em
chamas (em 1974), limpou ossos
de vaca sentada sobre uma pilha
deles (em 1997) e passou 700 ho-
ras em silêncio, apenas encarando
os visitantes do MoMA de Nova
York (em 2010).

“Estou sempre aberta a apren-
der novas percepções do mun-
d o”, contou Marina, de 65 anos,
que chega ao Brasil na quinta,
para participar do Festival do Rio
— o evento vai até o dia 11. Em
dezembro, ela volta ao país para
passar dois meses com xamãs do
Amazonas e de Goiás, numa “via -
gem de pesquisa”. “Se eles conse-
guem andar sobre facas, quero
aprender a ultrapassar mais esse
limite também, além de ampliar
os meus conhecimentos sobre
e n e r g i a”, diz a artista.

No Festival do Rio, ela divulga
dois documentários que inte-

gram a Mostra Itinerários Únicos.
Um deles é “Marina Abramovic —
Artista Presente”, dirigido por
Matthew Akers e com primeira
exibição na sexta, no Odeon Pe-
trobras, às 19h15. O segundo fil-
me selecionado foi “Vida e Morte
de Marina Abramovic Segundo
Bob Wilson”, com direção de Gia-
da Colagrande e projeções agen-
dadas para sábado, no Estação
Sesc Rio 1, às 17h e às 22h10.

“Já fui ao Brasil inúmeras ve-
zes. O que mais me atraía nas pri-
meiras viagens eram os minerais
do país, o que me levou a fazer al-
guns trabalhos evocando a ener-
gia deles”, disse a artista ao Va l o r ,
durante a 69ª edição do Festival
de Veneza, realizada entre agosto
e setembro deste ano.

Na visita ao Rio, além de pro-
mover os documentários, ela se
encontrará com Emílio Kalil, se-
cretário municipal de Cultura,
para discutir o projeto de uma
múltipla instalação, em diferen-
tes pontos da cidade. “É uma
ideia para 2014, ano da Copa do
Mundo, quando pretendo pas-
sar ainda mais tempo no país.
Será uma overdose de Marina”,
disse a artista, rindo.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Luiz Atílio Vicentini, diretor de bibliotecas da Unicamp, com os livros e móveis que pertenceram a Sérgio Buarque de Holanda, autor de “Raízes do Brasil” ( 193 6 )
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 out. 2012, Eu & Negócios, p. D4.




