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Abiblioteca mais tec-
nologicamente ar-
rojada do Brasil, e 
provavelmente a 

mais avançada do Hemisfério 
Sul,está recebendo os últimos 
retoques e deve ser aberta pa-
ra o deleite cultural dos cida-
dãos e pesquisadores logo 
após o Carnaval. 

A previsão é de seu diretor 
interino, o professor de Histó-
ria do Brasil Pedro Puntoni. Ba-
tizada Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin, o nome 
faz uma homenagem ao maior 
bibliófilo que este País já deu à 
luz, e à sua companheira de to-

- com o apoio de empresas e 
do governo federal por meio 
da Lei Rouanet-aocustoapro-
ximado de R$ 130 milhões. 

Preciosidades 

Apenas a Brasiliana, que 
ocupará 7 mil metros quadra-
dos dos 20 mil do prédio, terá 
um acervo de 21 mil títulos, al-
go como45 mil volumes. E pro-
tegerá, conforme Puntoni, ra-
ridades como um livro de Mon-
talboddo, uma edição italiana 
de 1508, em que pela primeira 
vez se fez uma referência im-
pressa sobre a viagem de Pe-
dro Álvares Cabral ao Brasil. 

A Arte da Gramática, edição 
de 1595, do Padre Anchieta, e 

O complexo será também a 
nova casa do Instituto de Estu-
dos Brasileiros (IEB),da Biblio-
teca de Obras Rarase do Siste-
ma Integrado de Bibliotecas 
(SIB), que cuida das 46 insti-
tuições da universidade pau-
listas. Juntos, comporão o se-
gundo maior acervo de Histó-
ria do Brasil, só perdendo para 
o conjunto da Biblioteca Na-
cional do Rio de janeiro. 

De ponta 

Arquitetos e engenheiros lo-
cais, comandados por Eduar-
do de Almeida, professor da 
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU), e por Rodri-
go Loeb, neto de José Mindlin, 

As grandes paredes de con-
creto escondem drenos espe-
ciais que evitam qualquer in-
filtração. E houve interven-
ções no solo e no lençol freáti-
co para drenagem de todo o 
terreno. O desenho da estru-
tura criou um miolo herméti-
co, ou seja, o acervo estará 
protegido no centro da edifi-
cação e o público será banha-
do pela luz natural que entra li-
vre pela clarabóia gigante. 

Condições ambientais in-
ternas serão controladas por 
computador, que vigiará tem-
peratura, umidade e até o ní-
vel de gás carbônico presente 
nas salas. O prédio todo é au-
tomatizado: há sensores de 
presença, câmeras e contro-A ut
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os relatos de viagem de Hans 
Staden, de 1557, (uma primei-
ra edição encadernada em 
pergaminho, e a única do mun-
do) também estarão mais pró-
ximas do público. 

O prédio está pron-
to, e a equipe de obras 
finaliza a instalação 
de mobiliário e siste-
mas de automação. 

les de acesso, alguns por meio 
de cartões com chips; outros, 
como nas zonas de acervo ra-
ro, por biometria: somente a 
impressão digital permitirá o 
ingresso nesses setores. 

Humanidade digital 
A biblioteca Mindlin tam-

bém é um centro de pesquisa 
que já abriga grupos de estu-
dos do livro e da edição, e de-
senvolvimento de trabalhos 
em História, Literatura e Hu-
manidades Digitais. 

Estas últimas amparadas 
pelo laboratório da Brasiliana. 
Usando softwares livres, em 
parceria com o ministério da 
Cultura, seus técnicos desen-
volveram soluções únicas, co-
mo a plataforma Corisco, que 
agora são utilizadas por ou-
tras instituições, entre elas a 
Biblioteca Mário de Andrade. 

Segundo Puntoni, o esforço 
resultou na articulação da Re-
de Memorial, um grupo de, 
atualmente, 100 instituições 
comprometidas com políticas 
de digitalização dos acervos -
que adotam os princípios do 
acesso gratuito e aberto - e 
utilizam softwares livres para 
criar ambientes de colabora-
ção entre si. 

Como qualquer biblioteca de 
itens raros, explica o professor, 
"vamos tentar limitar o manu-
seio do livro físico. Mas temos 
de garantir ao máximo o acesso 
ao conteúdo das publicações. É 
aí que o digital ajuda a conciliar 
esses interesses aparente-
mente contraditórios". 

Tanto que "tudo que é de do-
mínio público, ou que não en-
contra barreiras de herdeiros 
por direitos autorais, já está 
sendo digitalizado". Até o mo-
mento, calcula Puntoni, temos 
3.250 títulos online. Incluindo 
as obras completas dos gran-
des autores do século 19, como 
Machado de Assis, José de Alen-
car, Joaquim Nabuco, Casimiro 
de Abreu e Castro Alves. 

Para ele, é preciso estar de 

mãos dadas com a alta tecno-
logia para preservar a memó-
ria, os acervos. "Entrando na 
cultura digital, entra-se no 
aniverso das pessoas, que 
passam a entender o valor os 
objetos, dos livros." 

O site da Brasiliana já atrai 15 
mil usuários únicos por dia. E 
tende a ser a melhor maneira 
de desfrutar de seu precioso 
acervo, pois a sala de consulta 
física terá apenas 24 disputa-
dos lugares. E "os originais só 
serão vistos mediante solicita-
ção específica que justifique o 
manuseio do exemplar físico". 

Isso não significa que um 
grande fluxo de pessoas não 
seja esperado. Quem visitar o 
novo complexo poderá se ins-
talar em mobiliário de desig-
ners brasileiros estrelados, 
como Carlos Motta e Sérgio 
Rodrigues (financiado por 
doação do BNDES), para usar 
os postos de trabalho digital 
ou desfrutar dos iPads em-
prestados pela organização. 

Mostra 
Para marcara inauguração, 

duas exposições estão pro-
gramadas: uma, permanente, 

outra, temporária. A que resis-
tirá ao tempo, com materiais 
como vidro e metal, abordará 
a formação da coleção, a vida 
de Guita e josé Mindlin, e a cul-
tura do livro: história da im-
prensa, tipografia, design, e 
seus artifícios para construir o 
prazer da leitura. A efêmera 
mostrará aos aficcionados pe-
la materialidade do papel, em 
vitrines, os raros exemplares 
da Biblioteca Mindlin. 

A USP tem feito vultosos in-
vestimentos em todos os cam-
pi espalhados pelo Estado. 
Conforme Puntoni, há 400 mil 
metros quadrados em cons-
trução de novas instalações, 
com investimentos de R$ 1 bi-
lhão. Na Brasiliana, a universi-
dade investiu R$ 80 milhões. 

SAIBA MAIS 

Para acessar o acervo digital da 
Biblioteca Brasiliana Guita e 

José Mindlin 
www. brasiliana, usp.br 

Para conhecer 100 instituições 
com acesso gratuito a 

conteúdos 
www.redememorial.org.br 

da uma vida. 
Ela foi criada para abrigar 

parte da coleção particular 
dos Mindlin, cuja doação plena 
àUSP foi formalizada em maio 
de 2006. Mas com algumas 
obrigações, entre elas a cons-
trução de um edifício prepara-
do tecnicamente para receber 
o acervo. O que vem sendo 
executado pela universidade 

se encarregaram do projeto 
que, entre outros detalhes, 
tem uma dupla cobertura para 
proteger o acervo de todo tipo 
de intempérie. 
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http://www.redememorial.org.br
Text Box
Fonte: Diário do Comércio, Belo Horizonte - MG, 24,25,26 nov. 2012, Geral, p. 13.




