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teria que pagar impostos astronômi
cos pelos seus próprios livros, porque 
nunca tinha declarado no Imposto 
de Renda o valor deles. "Ele simples
mente tinha a biblioteca e nunca fez 
contabilidade de quanto valia cada 
obra. Esse foi o primeiro empecilho", 
ressalta o filho Sergio Mindl in . 

Diante desse caso, a lei foi altera
da, durante o governo de Fernando 
Henrique Cardoso, para tornar viável 
doações a outras instituições. Mindl in , 
que sempre se considerou depositário 
dos livros - e não proprietário deles -
decidiu-se, então, pela USP, onde ele, 
a esposa e os filhos se formaram. As 
primeiras conversas com a universida
de aconteceram no fim da década de 
1990. A partir daí, só a determinação 
quixotesca da família, dos amigos en
volvidos no projeto e de alguns fiéis 
escudeiros da ideia pode explicar como 
o projeto finalmente se concretizou. 

Infelizmente, o casal não pôde ver 
o sonho realizado. Guita morreu em 
junho de 2006, um mês depois de as
sinar a doação para a USP. Entre as 
condições para a entrega dos livros es
tava a construção, em até três anos e 
meio, de um espaço adequado para que 
o acervo permanecesse reunido. Mas, 
quando José faleceu, em 2009, aos 95 
anos, o cronograma das obras ainda se 
arrastava. A entrada do professor João 
Grandino Rodas na reitoria, em 2010, 
deu o impulso que faltava ao projeto. A 
doação foi, então, renovada pelos her
deiros com apoio das suas famílias. 

Também fizeram toda a diferença 
os R$ 130 milhões que bancaram esse 
sonho. Grande parte das verbas veio 
da USP, do Ministério da Cultura, da 
Fundação Lampadia e do BNDES. 
Outra parte teve origem no patrocínio 
(por meio da Lei Rouanet) de um le
que de empresas: Petrobras, C B M M , 
CSN, Fundação Telefônica, Suzano 
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bairro do Brooklin, em São Paulo. Na 
década de 1960, aproveitando o desní
vel do terreno, foi construída uma área 
no jardim, apelidada de "pavilhão". 
Depois, nos anos 1980, foi construído 
outro pavilhão, ao lado. Mais tarde, o 
casal alugou um apartamento na mes
ma rua e também o segundo andar 
da casa de uma vizinha. Nessa época, 
a biblioteca expansiva já estava, de 
certa forma, aberta para pesquisado
res. "Meus avós costumavam receber 
muitos pesquisadores e intelectuais. 
A Cristina Antunes [hoje curadora da 
biblioteca] começou a trabalhar com 
catalogação lá mesmo", conta Loeb. 
Como destacou Sergio no discurso de 
abertura da instituição, "se agora não 
vai ser mais possível percorrer as es
tantes e folhear os livros, eles estarão 
num ambiente muito mais estável." 

Na USP, o acesso está limitado a 
pesquisadores, já que algumas obras 
chegam a ter mais de 400 anos, como 

a Arte de Grammatica da Lingoa mais 
Usada na Costa do Brasil, de José de 
Anchieta, editada em Portugal, em 
1595, e Warhaftig Historia, de Hans 
Staden, publicada na Alemanha, em 
1557. Mas o conteúdo de 3.600 obras 
já está disponível pela internet, no site 
da Brasiliana (www.brasiliana.usp.br). 

Atualmente, no térreo, duas expo
sições também atraem quem está de 
passagem ou de visita. Uma mostra 
temporária coloca ao alcance do visi
tante algumas das edições mais antigas 
e representativas da biblioteca, até o 
dia 28 de junho. Já uma exibição per
manente conta a trajetória do casal e 
da sua coleção e toma como nome o 
lema de vida de José Mindl in: "Não 
faço nada sem alegria". 

A frase de autoria do escritor e f i 
lósofo francês Michel de Montaigne 
era o ex libris de Mindl in - o dístico 
ou símbolo, que funciona como selo ou 
carimbo indicando a quem pertence 

um livro - e está estampada no idioma 
original - Je ne fayrien sans gayeté - e 
em todos os livros da biblioteca. 

Dia de festa 
Na tarde da cerimônia de inaugu

ração, em 23 de março, a emoção no 
auditório era palpável e contagiante. 
"Certa vez, José me disse que tinha 
lido entre sete mil e oito mil volumes. 
Eu diria, portanto, que ele não foi um 
bibliófilo típico, mas um intelectual 
que amava os livros", definiu em seu 
discurso o amigo Antonio Candido 
de Mello e Souza, 94 anos, sociólogo, 
crítico literário e professor emérito da 
Faculdade de Letras da USP. "Mais do 
que um colecionador, José foi uma es
pécie de autor da sua própria bibliote
ca. Ele a compôs como quem compõe 
uma obra", disse Candido 

Também discursaram o herdeiro 
Sergio Mindl in ; os arquitetos Edu
ardo de Almeida e Rodrigo Mindl in 
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Text Box
Fonte: Planeta, São Paulo, ano 41, n. 487, p. 54-58, maio 2013.




