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Vista da fachada da
biblioteca, que será
inaugurada neste
sábado na USP:
Mindlin sempre
frisou que ele e a
mulher nunca foram
seus proprietários,
mas seus guardiães

L I T E RATU RA

Um passeio pela nova Biblioteca
Brasiliana Guita e José Mindlin.
Por Maria da Paz Trefaut, para
o Valor, de São Paulo

Um tempo
A

ntes de doar sua coleção brasiliana
para a Universidade de São Paulo
(USP), o empresário e leitor de Ma-
chado de Assis e Marcel Proust José

Mindlin (1914-2010) definiu tudo: qual seria
o terreno, quem seriam os arquitetos, quanto
tempo deveria durar a construção do prédio e
como os livros precisavam ser conservados.
Até a curadora atual, Cristina Antunes, traba-
lhou 30 anos com o bibliófilo. Mesmo assim,
seu neto, o arquiteto Rodrigo Mindlin Loeb,
que assina o projeto com Eduardo de Almei-
da, diz que edificar a Biblioteca Brasiliana
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Guita e José Mindlin, com inauguração neste
sábado, foi uma tarefa hercúlea.

Havia muito tempo não se via um projeto
dessa magnitude no campus. A concretiza-
ção da biblioteca, que possui 17 mil títulos
— e tem capacidade para chegar a 30 mil — e
40 mil volumes, exigiu uma injeção de re-
cursos de R$ 130 milhões. A coleção é avalia-
da em R$ 100 milhões. O dinheiro veio do
orçamento da própria USP, do BNDES e de
empresas públicas e privadas com renúncia
fiscal apoiada pelo Ministério da Cultura,
via Lei Rouanet. O esquema de segurança é

algo inédito: só a biblioteca tem mais câme-
ras do que a universidade inteira.

A área construída, de 21.950 metros qua-
drados, contempla dois edifícios e, entre
eles, uma grande alameda que liga duas
ruas. De um lado fica a biblioteca, de outro,
o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB). O
prédio funciona como uma praça e é aberto
a todos que queiram visitá-lo ou passar por
ele. Há ainda uma cafeteria, um auditório
que comporta 330 pessoas sentadas e uma
livraria da Edusp. Uma das poucas exigên-
cias da USP foi para que a construção fosse

horizontal e, assim, se integrasse ao padrão
dominante da Cidade Universitária.

O projeto faz referência a várias bibliotecas,
entre elas a da Universidade de Yale, a do Lou-
vre e a de Delft. O prédio, feito com placas de
concreto moldadas, expõe as tubulações no
interior e no exterior é protegido da radiação
solar por chapas de alumínio. O melhor da
tecnologia está lá. Da eficiência energética à
conservação dos livros, orientada pela Biblio-
teca do Congresso de Washington.

Na parte aberta, o piso é de basalto. Acima,
nos gabinetes de trabalho e na área destinada
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aos pesquisadores, foi colocado um carpete
sintético antiestático. Uma doação de R$ 7 mi-
lhões do BNDES permitiu a compra dos mó-
veis, quase todos de emblemáticos designers
brasileiros: Carlos Motta, Sergio Rodrigues,
Oswaldo Bratke. Os bancos baixos e moderni-
nhos, de madeira e borracha, são de Flavia Pa-
gotti, formada pela Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo (FAU-USP).

Vidro e transparências dominam a cons-
trução, que tem um vazio central e grandes
janelas, em todos os andares, que abrem o
prédio para o interior e o exterior. Parte do
espaço é circulante, mas o acesso à área dos
livros é rigidamente controlado. Aqui e ali
há referências à biblioteca original, com es-
tantes vermelhas e mezanino, que existia na
casa de Mindlin, no Brooklin, na zona sul de
São Paulo, onde os livros desenhavam o es-
paço, já que eram paixão tanto dele quanto
de sua mulher, Guita (1916-2006), renoma-
da restauradora, fundadora da Associação
Brasileira de Encadernação e Restauro.

Doar a brasiliana para a USP era um proje-
to antigo de José Mindlin, que em 1950 fun-
dou com amigos a fábrica de pistões Metal
Leve e a vendeu 46 anos depois por US$ 65
milhões. Parte importante de sua biblioteca
havia sido herdada do colecionador Rubens
Borba de Moraes (1899-1986), que ao mor-
rer a cedeu com o compromisso de que, no
futuro, fosse doada para a USP. Já nos anos 80
os dois amigos chegaram a criar um institu-
to com esse objetivo. Mas a concretização do
projeto levou tempo e enfrentou inúmeros
entraves jurídicos e burocráticos.

A ideia inicial de Mindlin, que lia cerca de
1.500 páginas por mês e foi secretário esta-
dual da Cultura de São Paulo, era doar a bra-
siliana para uma fundação. A USP cederia o
terreno, em regime de comodato, por 99
anos, e a fundação seria responsável por
construir, gerir e manter a biblioteca. No
centésimo ano tudo seria incorporado ao
patrimônio da USP. Durante os trâmites, po-
rém, Mindlin percebeu que ao doar sua co-
leção para uma fundação privada ela estaria
sujeita a tributos. O projeto ficou estagnado
por três anos. Só depois os articuladores
concluíram que a solução seria fazer uma
doação direta para a USP.

Loeb lembra-se de que o avô o chamou
em dezembro de 1999 para a primeira con-
versa, na saleta junto à biblioteca. Pediu que
ele fizesse o projeto com Eduardo de Almei-
da e Flávio Mindlin Guimarães, sobrinho de
José Mindlin. Os três desenvolveram um pri-
meiro esboço antes mesmo de haver um lo-
cal definido, sem saber se a biblioteca seria
pública ou privada. Mais tarde, por motivos
pessoais, Guimarães se afastou do grupo.

Loeb participou, também, da visita que o
avô fez à USP com um grupo de 17 pessoas,
na qual o reitor à época, Jacques Marcovit-
ch, iria mostrar os terrenos disponíveis. Se-
ria um passeio de micro-ônibus que parti-
ria da reitoria. Foi aí, ao levantar os olhos e
avistar o enorme gramado que havia
adiante, que Mindlin olhou para o reitor e
disse: “Que tal aqui?” A opção não havia si-
do cogitada. Depois de um longo silêncio,
os visitantes deram uma volta protocolar.
Aquele terreno tinha a ver com o eixo das
humanas, o que era bom. Mas estava desti-
nado à Faculdade de Direito, embora todo
mundo já soubesse, mais ou menos, que
ela dificilmente deixaria as arcadas do Lar-
go de São Francisco.

Desde o início, nunca houve recursos in-
tegrais em caixa para a realização da obra.
Foi tudo passo a passo: terraplenagem, fun-
dações. Almeida e Loeb trabalharam juntos
durante 12 anos. Mindlin acompanhou to-
do o projeto e visitou a obra em 2008. “Sem -
pre muito otimista, muito feliz”, recorda-se
Loeb, que experimenta sentimentos contra-
ditórios pelo fato de o avô não estar presen-
te na inauguração. “Embora eu gostasse que
ele visse tudo pronto, acho que foi melhor
assim. É uma opinião muito pessoal, mas
acho que ver os livros fora de casa seria uma
coisa muito delicada para ele.”

Ao mesmo tempo em que se construía a no-
va sede, milhares de obras da coleção foram
digitalizadas e somadas às que já podiam ser
lidas no site www.brasiliana.usp.br. Entre as
raridades figuram, por exemplo, a primeira
edição da obra que narra a viagem ao Brasil de
Hans Staden, alemão que foi aprisionado pe-
los tupinambás, publicada em 1557, e sua tra-
dução brasileira diretamente do alemão, de
1900; a de “História Geral do Brazil”, de Var-
nhagen (1854); assim como primeiras edições
de livros de Machado de Assis, como “Dom
C a s m u r r o” e “Poesias Completas”; e a coleção
da “Revista de Antropofagia” (1928/29).

Quem quiser conhecer a biblioteca in lo-
co poderá fazê-lo a partir de segunda-feira
por meio de duas exposições do Instituto
Brasiliana. A primeira, de longa duração, é
“Não Faço Nada sem Alegria”, com painéis,
fotos e vídeos sobre a vida de Guita e Min-
dlin, a formação do acervo e a cultura do li-
vro, entre outros temas. A segunda, em car-
taz até 28 de junho, é “Destaques da Biblio-
teca Brasiliana Guita e José Mindlin” e apre-
senta cem títulos, permitindo ao visitante
que conheça itens valiosos da coleção.

Já por questões de organização da equi-
pe, os pesquisadores só serão atendidos a
partir do dia 2 depois de agendamento por
e-mail. (Colaborou Luíza Mendes Furia)

Em constante
alegria com
os livros

O
s livros e alegria. Depois de se afas-
tar de atividades no governo, Mi-
chel se isola na torre do castelo da
família, na região de Montaigne.

No teto de sua biblioteca, grava frases em
grego e latim de seus autores favoritos da
Antiguidade. Passa a respirar diariamente
aqueles nomes. Memoriza aqueles versos.
Repete cada sentença. Comenta linha a li-
nha aqueles autores vindos de muitos sécu-
los. Incorpora-os. Dialoga com eles como
quem conversa à mesa ou troca confissões
em espaços de intimidade.

É esse o clima de fundo para a escrita de
“Ensaios”, entre 1580 e 1588, que revolu-
cionou a literatura em três pontos essen-
ciais. Primeiro, ao criar um novo gênero li-
terário homônimo, no qual a digressão é
mais importante que o assunto. Segundo,
por trazer à luz um dos primeiros pensado-
res ocidentais a incorporar, a partir dos re-
latos dos viajantes, o relativismo antropo-
lógico, e a refletir filosoficamente sobre os
costumes dos índios brasileiros. Inspiran-
do-se nas descrições de Jean de Léry, re-
cém-chegado à França, compara-os aos sá-
bios da Antiguidade grega. Terceiro: traz
para o primeiro plano da literatura a inte-
rioridade e a consciência do autor. Como
diz Montaigne ao leitor: “Eu mesmo sou a
matéria deste livro”. Em um de seus impe-
cáveis ensaios, cujo tema é justamente os
livros, lemos uma de suas centenas de má-
ximas: “Não faço nada sem alegria”.

É justamente essa frase em francês o ex
libris que consta na primeira página de ca-
da um dos 40 mil volumes da biblioteca
pessoal doada pelo empresário José Min-
dlin e sua mulher Guita à Universidade de
São Paulo (USP). Parte desse acervo perten-
cia ao bibliófilo Rubens Borba de Moraes,
cuja biblioteca foi guardada pelo casal des-
de a sua morte. Mas antes dessa forma fi-
nal, conhecida como brasiliana, quem
guardava essas preciosidades era a própria
casa de José e Guita, no Brooklin, em São
Paulo. Espaço geograficamente muito dis-

Rodrigo Petronio
Para o Valor, de São Paulo
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Na nova casa: parte
desse acervo foi do
bibliófilo Rubens
Borba de Moraes,
cuja biblioteca foi
guardada pelo casal
Mindlin, ao lado dos
próprios livros, desde
a sua morte

FOTOS SILVIA COSTANTI/VALOR

tante das torres do castelo de Montaigne,
mas muito próximo do nobre Michel, em
seus mergulhos silenciosos na interiorida-
de infinita dos livros.

Por outro lado, um dos corações dessa
brasiliana é a coleção de obras raras escri-
tas pelos primeiros viajantes que percorre-
ram e descreveram as terras brasileiras.
Desse modo, além de viver, como Montaig-
ne, em constante alegria com os livros,
Mindlin refez o seu percurso em ordem in-
versa. Enquanto Montaigne sinaliza a boa
nova dos novos costumes descobertos em
além-mar e no Novo Mundo, Mindlin pre-
serva todos os pontos de vista deixados por
esses viajantes e naturalistas europeus do
antigo continente, cujas obras, em sua he-
terogeneidade, são uma das maiores fontes
de estudo e compreensão da natureza e da
cultura dos povos que habitaram o Brasil
entre os séculos XVI e XIX.

Literaturas brasileira e portuguesa; rela-
tos de viajantes e de naturalistas que escre-
veram sobre a “terra brasilis” em diversas
línguas; manuscritos históricos e literários,
tanto originais quanto provas tipográficas;
periódicos; álbuns ilustrados; livros cientí-
ficos e didáticos; edições valiosas de gran-
des obras da literatura nacional; compên-
dios de iconografia; livros de artistas; gra-
vuras e muitas primeiras impressões e vo-
lumes autografados pelos próprios auto-
res. Primeiro a biblioteca tomou o próprio
espaço interior da casa dos Mindlin. Em se-
guida, ainda dentro dos seus domínios,
ocupou duas construções, na parte dos
fundos, climatizadas e concebidas para re-
ceber um a um os livros que iam se soman-
do à coleção monumental.

Por fim, como o cavalheiro Michel dei-
xou os serviços do Estado para se dedicar

aos ensaios e ao convívio com os livros, ao
se aposentar, em 1996, da Metal Leve, em-
presa que fundou e presidiu, Mindlin pôde
se aprofundar nessa atividade que havia
começado na adolescência: colecionar
obras raras. Foi assim que conseguiu cons-
truir a maior e a mais importante bibliote-
ca particular do Brasil. Diferentemente de
outros colecionadores, ao tratar de Min-
dlin, percorre-nos sempre uma atmosfera
de proximidade, criada por sua personali-
dade e sua ligação afetiva emblemática
com os livros. Falar de Mindlin é sempre re-
compor o passado. Aguçar a memória para
ler as entrelinhas dos gestos. Encontrar pa-
ra cada expressão facial um livro. Um au-
tor. Um volume. Uma palavra.

O universo à mão. Toda biblioteca pes-
soal, antes de ser uma biblioteca, é pessoal.
Uma extensão daquele que a criou. Cada li-
vro, um vestígio de sua vida. Um livro não
traduz apenas aquele que o escreveu. Con-
tém em si todos os que o leram. Revela todos
os que, de mãos em mãos, o preservaram.
Mindlin sempre frisou que ele e a mulher
nunca foram proprietários da biblioteca,
aberta aos amigos e a quem quisesse visi-
tá-la. Eram seus dois guardiães. Em sua casa,
em primeiro plano, duas poltronas, a de Jo-
sé e a de Guita. Ao fundo, uma estante na
qual os títulos se avolumavam. Destaca-
va-se, na horizontal, a enorme edição dos
desenhos de Debret sobre fauna e flora bra-
sileiras, que depois ganhariam vida nas me-
lhores páginas de Guimarães Rosa.

Lembro-me de Mindlin folheando a edi-
ção parisiense, saída dos prelos de Firmin
Didot Frères, em 1834. Vejo-o cotejando os
diversos volumes de Henri Ternaux-Com-
pans sobre a descoberta da América, publi-
cados em 1841. Ele passa o indicador pelas
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Entrada de um dos prédios: o melhor da tecnologia foi usado no local; da eficiência energética à conservação dos livros

SILVIA COSTANTI/VALOR

ranhuras gastas das gravuras, placidamente
observando a gravura de um ritual antropó-
fago descrito por Hans Staden, na edição de
Marpurg e Kolben, de 1557. Pássaros, plan-
tas, mamíferos e árvores pintados por Von
Martius, nos diversos volumes da edição de
Leipzig, de 1871. Imagino-o observando a
cartografia de todas as ilhas do mundo,
composta por Benedetto Bordone na edi-
ção vêneta de Francesco Di Leno, no início
do século XVI. Ainda hoje posso visuali-
zá-lo, andando em companhia de Francisco
Adolfo de Varnhagen, nas edições Laem-
mert, de 1854. Entrevejo-o a sós, analisando
a coletânea de viagens de Fracanzano da
Montalbodo, na edição de 1507, que noticia
a viagem de Cabral, primeiro livro em que o
Brasil foi mencionado.

De onde vem essa ambição de abranger o
mundo em uma sala de leitura? Talvez o li-
vro seja justamente a materialização dessa
nostalgia da unidade inapreensível da vida.
Isso porque o livro é a tecnologia mais revo-
lucionária que jamais foi criada, pois con-
siste em converter, em um único gesto (a lei-
tura) duas dimensões aparentemente in-
conciliáveis: o mundo e a palma da mão. É,
desde o seu surgimento, uma maneira de
exteriorizar o sistema nervoso central e a
memória humana sob a forma de um obje-
to material. Por isso seu fascínio indescrití-
vel, que deu ensejo até à definição das cha-
madas religiões do livro.

Talvez possamos identificar esse desejo
de conciliar duas magnitudes, amplidão
mundana e interioridade reflexiva, logo
nos primeiros passos de Mindlin. Sua pri-
meira obra rara, comprada aos 13 anos,
chama a atenção: “Discurso Sobre a Histó-
ria Universal”, de Bossuet, em uma edição
de 1740. Estaríamos aqui diante de uma
ânsia juvenil de englobar o mundo? O ado-
lescente já intuía a vocação de coleciona-
dor de amplos voos que lhe caberia? Por
que, em vez de jogar bola, começou a brin-
car, nessa idade tenra, com o orbe da Ter-
ra? O que descobriu em segredo entre pá-
ginas amarelecidas de outras eras? A histó-
ria sacra narrada pelo grande pregador
francês do século XVII confere um sentido
de salvação à história humana. Por isso, é
abrangente. Universal. Pretende descrever
as motivações divinas que regem as vidas
no interior do tempo. Reconverter o tempo
do mundo em tempo histórico. Fazer os ex-
tremos se tocarem. O eterno e o instante. O
cosmos e o ser humano. Como diria Jorge
Luis Borges, o universo e a biblioteca.

Memória e vida. Mindlin não mensurava
os livros por uma distinção de raridade ou
valor, mas de preciosidade. Distinguia os
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Vista do interior:
Mindlin acompanhou
todo o projeto e
visitou a obra em
2008; neto acha que,
apesar da doação, ver
a coleção fora de casa
não teria sido fácil
para o avô

mais queridos. Os mais almejados. Os mais
difíceis de ser obtidos valiam mais. Dife-
rentemente do que muitos possam supor,
mesmo tendo à mão as edições mais raras,
Mindlin deixava em um lugar privilegiado
de sua poltrona de leitura a obra de um de
seus escritores favoritos: Marcel Proust.
Não poderia ser diferente. Depois de Mon-
taigne, apenas Proust conseguiu tocar
aqueles espaços poéticos de pura intimida-
de e recolhimento, aquela região da vida
que, em solidão povoada, materializa o
próprio ato da leitura.

A busca do tempo perdido realizada por
Proust é também uma busca da relação en-
tre verdade e imaginação. Desdobra-se na-
queles espaços de devaneio, nos quais so-
mos o que poderíamos vir a nos tornar no
futuro e seremos o que está virtualmente
inscrito em um passado hipotético que ig-
noramos. Por isso, a memória nos trai. Mas
nos trai maravilhosamente bem, pois há
muitos momentos recordados que têm
mais força e espessura vital do que os mo-
mentos vividos. Isso não diminui em nada a
vida de quem se entrega à doce traição da
leitura, às minúsculas infrações dos livros,
nos quais nos separamos da vida cotidiana
por um tempo para vivermos uma espécie
de isolamento feliz e consentido.

Penso aqui se toda essa obra deixada por
Mindlin não foi um gesto proustiano de re-
descobrir o tempo e revivê-lo, em espirais
cada vez mais vastas, transformando o pas-
sado imaginado em uma realidade presen-

te. O lampejo do primeiro livro, comprado
aos 13 anos, é a marca da memória por
meio da qual Mindlin conseguiu iluminar
a si com mais força. Tornou o passado ain-
da mais presente aos seus olhos, cercado
pelos objetos que amava, reverberando em
círculos. Assim, repetiu não apenas a rari-
dade de seu primeiro Bossuet, mas tam-
bém o seu conteúdo. Traduziu a história
universal de homens anônimos na forma
universal singularizada de um indivíduo e
de sua biblioteca.

A torre. O belo prédio que agora abriga a
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
(BBM), no campus da USP, foi concebido
por Eduardo de Almeida e Rodrigo Min-
dlin Loeb, que se inspiraram na New York
Public Library e na Biblioteca Nacional de
Paris. Alguns andares circulares guardam a
brasiliana, como a biblioteca hexagonal
sonhada por Borges.

Caminho por seus corredores, toco as
lombadas gastas, observo em perspectiva a
forma indefinida que a infinidade de livros
cria quando abertos ao horizonte. Os círcu-
los concêntricos se espelham, no interior
das paredes de vidro. As impressões digitais
de Mindlin continuarão aqui. Escritas em
formas invisíveis, como na indefectível tor-
re de Montaigne. E ele, sentado, nas poltro-
nas de couro do saguão. Agora ele se mistu-
ra aos buritis de uma edição autografada
por Guimarães Rosa, às anotações minucio-
sas de Manuel Bandeira, aos desenhos in-
fantis de Oswald de Andrade, às falenas de

uma edição de 1870, à caligrafia das anota-
ções às margens de Machado.

Ficção. Como dizia Mindlin, o vírus do
amor aos livros é incurável. É preciso inocu-
lá-lo no maior número possível de pessoas.
Eu menti. Infelizmente, nunca conheci José
Mindlin. O que fiz nestas linhas foi um exer-
cício de admiração, como os do filósofo ro-
meno Emil Cioran. Esboços de intimidade e
de leituras incorporadas. Marcas de fisiono-
mias alheias que incorporamos sem as ter
conhecido. Porém, em outra ordem de reali-
dade, não tenho dúvida de que um dia esti-
ve na casa dos Mindlin e folheei as primeiras
edições de alguns dos seus maiores escrito-
res. Naveguei pelo Atlântico, cruzei tempes-
tades, naufraguei em meio a canibais, ob-
servei a fauna e a flora das costas brasileiras
no século XVI. E agora, ao atravessar o um-
bral da brasiliana, é a torre de Michel que se
abre e fecha suas portas às minhas costas.
Para que em silêncio eu possa povoar esse
labirinto que no conduz à liberdade.

Por mais monumental que seja o edifí-
cio. Por mais grandiosa que seja a erudição.
Por mais preciosa que ressoem as raridades
que se espalham nessas estantes, em ne-
nhum momento perco de vista que tudo
começou com alegria.

Rodrigo Petronio é escritor, professor da
Faap, da Fundação Ema Klabin e da Casa do
Saber. Autor dos livros "Venho de um País
Selvagem" (Topbooks) e "Pedra de Luz" (A
Girafa), entre outros �
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Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 13, n. 645, p. 8-13, 22, 23 e 24 mar. 2013.




