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Laura Greenhalgh

O local que vamos visitar não
ostenta luxo, embora tenha ele-
gância de sobra, bom gosto e
um adorável apelo de “casa de
avós”. Tem jardim frondoso, li-
vre das influências do paisagis-
mo pós-moderno. São cantei-
rosdemaria-sem-vergonha,or-
quídeas em cacho, plantinhas
sem-nome e uma simpática ja-
buticabeira.Temumsinodefer-
ro e um barrilzinho de cachaça
mineira para saudar as visitas.
Tudo alimesmo, no jardimmo-
biliado de poucas cadeiras, fei-
to para gente que gosta de ler,
proseareouvirmúsica.Etem,é
necessário dizer, alguns pou-
cos funcionários e empregados
domésticos.Andamparaláepa-
ra cá com a naturalidade con-
quistada em anos de convivên-
cia.É impressionante,masnes-
se paraíso familiar espraia-se a
maioremais importantebiblio-
teca particular dasAméricas.
Na semana que passou, essa

senhora biblioteca foi notícia
emSãoPaulo.Seucriador, José
Mindlin, 91 anos, ex-empresário
e hoje bibliófilo em tempo inte-
gral, lançou um catálogo com o
que se supõe ser a crème de la
crèmedeseuacervodeobrasra-
ras, catálogo cujomaior desafio
foi estabelecer o que há de me-
lhor, num acervo emque tudo é
domelhor.Sãocercade800ver-
betesilustrados,boapartedeles
comentada. O lançamento de
Destaques da Biblioteca InDisci-
plinada de Guita e José Mindlin
levouromariasàLivrariaCultu-
radoConjuntoNacional,nanoi-
te da quarta-feira. Mindlin não
permitiu que os convidados for-
massem uma fila interminável
para os autógrafos, ainda mais
segurandoocatálogo,umcarta-
páciodedois volumese4quilos.
Prometeu mandar pelo correio
os livros com as dedicatórias e
ficou de conversa com os ami-
gos. “O que está acontecendo
me faz um medalhão, coisa que
meencabulamuito”,dirianodia
seguinte.

REGRAS, PARA IGNORÁ-LAS
Os leitores poderiam pergun-
tar: por que essa festejada bi-
blioteca levaonomedocasal?E
por que é indisciplinada? Pri-
meira resposta: porque Guita
Mindlin, 87 anos, não é apenas
(e já não seria pouco) amulher-
companheiradeJoséporquase
sete décadas, mas é também, e
especificamente, a maior cúm-
plice domarido na aventura de
formar um acervo commais de
38 mil títulos e cerca de 70 mil
volumes. A segunda resposta é
do próprioMindlin, na introdu-
çãodo catálogo: “A indisciplina
entra quando sou tentado a
comprar obras que não se en-
quadram nas vertentes. Aí en-
contro regras, que não são coi-
sa de minha devoção, e acho,
por isso, que tenho o direito de
ignorá-las, uma vez que os li-
vrosforamfeitosparaagente,e
não a gente para os livros”.
Para entender a aventura,

voltemos ao solar no bairro do
Brooklin,emSãoPaulo,e tome-
mos assento no jardim com ja-
buticabeira. Quando relembra
a formação do acervo, Mindlin
costumacontarquesuaprimei-
raaquisição foiumaediçãopor-
tuguesa da História Universal
de Bossuet, de 1740, num sebo
da rua do Riachuelo, no centro
da cidade. Detalhe: tinha então
13 anos. Setenta e oito anos de-
pois, o prazer de um bom acha-
do se desdobrou num conjunto
magnífico de obras. Para se ter
uma idéia, dos 38 mil títulos, 15
mil constituem uma Brasiliana
(coleção de obras relevantes
brasileirase sobreoBrasil) que
é das melhores do mundo. Co-
mo diz Walnice Nogueira Gal-
vão, escritora e professora de
Teoria Literária daUSP, trata-

sedeumtesouro.“Nãoháoutro
termo para definir a Brasiliana
doMindlin”, reiteraaestudiosa
de Euclides da Cunha eGuima-
rãesRosa.Poisotesourofoidoa-
doparaaUSP–esobreissofala-
remos adiante.
Oquemoveumapessoaafor-

marumabibliotecadessaquali-
dade e nessas proporções?
“Loucura mansa”, diagnostica
Mindlin ao explicar a compul-
sãoqueo transformounumdos
mais respeitados bibliófilos da
atualidade,emqualquerhemis-
fério. Há quem monte bibliote-
cas levado por caprichos de co-
lecionador.Outrossãomovidos
pelodesejo oupelanecessidade
de aprofundar conhecimentos.
Outros porque herdam cole-
ções.Enfim,sãovariadososmo-
tivos. No caso específico, dois
fatores atuaram conjuntamen-
te: a sede de leitura e o prazer
tátildoobjeto-livro.Lerémara-
vilhoso. Reter o exemplar nas
mãos, sentir a texturadopapel,
admirar uma bela encaderna-
ção, conferir a elegância tipo-
gráfica, sentir o perfume fugi-
dio que se desprende no virar
das páginas – acreditem, isso é
fetiche para JoséMindlin.
Guita, por sua vez, ampliou

esse fascínio. Além de dividir
comomaridoogostopela leitu-
ra, ela chamou para si amissão
de conservar a biblioteca re-
cheada de obras centenárias.
Com uma amiga, Teresa Bran-
dãoTeixeira,montouumaofici-
na de restauro e criou técnicas
próprias-comoopreenchimen-
tomilimétrico,compolpadepa-
pel,dosburacosdepáginascar-
comidaspelotempo.“Nossape-
quenaoficina funcionavanuma
saleta do escritório do marido
de Teresa, que era advogado,
comooJosé”,recordaGuita.De-
senvolveutambémumamáqui-
napara repararas fibrasdopa-
pel e, com a amiga e o apoio do
Senai,acaboufundandoaAsso-
ciaçãoBrasileiradeEncaderna-
ção e Restauro, que já formou
maisde200técnicosnumofício
cada diamais raro.
Pois foi assimquea“InDisci-

plinada”, em permanente ex-
pansão, tomoucontado lar eda
vida de um casal. Hoje ocupa
múltiplos espaços: estánaaltas
e repletas estantes da sala de
visitas, prossegue em saletas e
corredores, ocupaumbeloane-
xode trêsandarescomentrada
pelo jardim, atravessa a rua e
lota um apartamento de três
quartose, aomudardequartei-
rão,tambéminvade(ordenada-
mente, é claro) a casa de uma
certa senhora, a dona Rosa.
Tanto o apartamento quanto a
casa foram alugados para abri-
gar o acervo que cresceu, diga-
mos, umpouco além da conta.

VERTENTES E VEREDAS
Desde a aquisição do livro de
Bossuet,osinteressesliterários
de JoséMindlin , bemcomo sua
evoluçãode leitorcontumazpa-
ra bibliófilo, levaram-no a orga-
nizaroacervoemvertentesdefi-
nidas.EmsuaBrasiliana, litera-
tura brasileira é vertente pri-
meira. Há exemplares raros
dos árcades inconfidentes, co-
mo Cláudio Manoel da Costa e
Tomás Antônio Gonzaga (des-
te, a edição original de Marilia
de Dirceo, publicada em Lisboa
noanode1792), livrosdeMacha-
do de Assis autografados pelo
próprio, toda a obra de Drum-
mond, a produção dos moder-
nistas (jóias como o exemplar
deMacunaíma no qual o autor,
MáriodeAndrade,fazdedicató-
ria ao poeta Pedro Nava) ou os
belosexemplaresdopernambu-
cano Vicente do Rego Montei-
ro, artista plástico e poeta.
A Brasiliana envereda pela

História em relíquias comoAr-
te de grammatica da lingoamais
vsadana costadoBrasil,primei-
ra edição da gramática de An-

chieta. Reúne trabalhos de via-
jantes estrangeiros em excur-
são pelos trópicos: Montalbo-
ddo,HansStaden,Montoya,Ro-
cha Pita, Darwin, Burton, Lan-
gsdorff, apenas para citar al-
guns. Na vertente dos manus-
critos, encontram-se páginas
de próprio punho de José de
Alencar, Oswald de Andrade,
GilbertoFreyre.Originais revi-
sados pelo autor? Os deGrande
Sertão: Veredas, de Guimarães
Rosa, por exemplo. Há periódi-
cos, livros científicos, compên-
dios didáticos. A Brasiliana de
Mindlin ganhou mais brilho
comaincorporaçãodaBrasilia-
nadeRubensBorbadeMoraes,
intelectual saído das fornadas
do Movimento Modernista e
grande amigo da família. “Dei-
xou-nossuabibliotecaemtesta-
mento,eelaseconservaemnos-
sacasatalcomoeleamantinha,
em suas próprias estantes.”
Explica-se: Mindlin fotogra-

fouasestantesdoamigo,morto
em 1986, para que os livros se-
guissemamesmaordemearru-
mação.Conta-seque, ao chega-
rem à casa do Brooklin, essas
estantesseencaixaramnapare-
de sem necessidade do menor
ajuste de marcenaria. Pare-
ciam feitas sob medida para o
lugar. E há várias outras cole-
ções, nacionais e estrangeiras:
mais recentemente, foramane-
xadosdoisconjuntos importan-
tes de obras, um em torno de
Gilberto Freyre e outro de Câ-
mara Cascudo, adquiridos no
Recife. Há uma Camoniana de
peso – com dois exemplares da
primeiraediçãodeOsLusíadas,
de 1572 –, uma Proustiana do

melhornaipe–areleituraperió-
dica de La Recherche du Temps
Perdu é missão de vida para
Mindlin–, forafolhetos,opúscu-
los, cartas e os incunábulos dos
tempos deGutenberg.

AS TRÊS GRAÇAS
Histórias de homens de negó-
cios que vencem na vida e se
aproximam do mundo dos li-
vrossãorelativamentefreqüen-
tes.Éobomdesfechoparaaam-
biçãoprofissional quepossibili-
taorefinamentodoespírito.No
caso de Mindlin, o desfecho foi
longeeenvolvemuitagente.Ad-
vogado de formação, jornalista
por um período (foi redator de
OEstado),ex-secretáriodeCul-
tura e empresário inovador
comlugargarantidonahistória
da indústria brasileira, em1996
vendeu o grupoMetal Leve, as-
segurando com isso liberdade,
dinheiro e tempoparabancar a
paixão pelos livros. “Não pode-
mosnosqueixar...”,costumadi-
zer sempre que uma situação
lhe é francamente favorável.
Pois comMindlin a seu serviço,
a biblioteca ganhou em vários
quesitos, comoprestígio, novas
aquisições e projetos.
Uma equipe pequena, coesa

e perfeitamente integrada ao
dia-a-diadacasa zelapeloacer-
vo comomesmodesvelo de seu
criador. Cristina Antunes ocu-
pa o posto de veterana do gru-
po:25anosdededicaçãoexclusi-
va, relatadoscomsabor emMe-
móriasdeumaGuardadoradeLi-
vros (ImprensaOficial/Escritó-
rio do Livro). Historiadora de
formação, Rosana Gonçalves
seocupadaorganizaçãodospe-

riódicos, enquanto a livreira e
escritora Elisa Nazarian cuida
dos vários arquivos pessoais
que integram a documentação.
Mas a impressão que se tem é
que todas sabem tudo. Não é à
toa que Mindlin as trata como
as “Três Graças da Biblioteca”
ou, dado o poder da tríplice
aliança,dea“RealMesaCensó-
ria”. Junte-se ao grupo Sérgio
Pizoli, responsávelpelaconser-
vaçãodeuma infinidadedegra-
vuras,eMarivaldaLimadoNas-
cimento, a Mari, encarregada
da limpezade livropor livro. Is-
somesmo: todo santo dia,Mari
tiralivrosdaprateleira,pincela-
os a seco para tirar o pó, passa
flanelas, verifica se as páginas
não estão coladas, checa se as
papeletas com marcações bi-
bliográficasestãonolugar,con-
fere o estado das lombadas.
Cumpre um circuito de estan-
tes.Quandoocircuitoacaba,co-
meça tudo de novo. Mari, que
mal sabia ler, voltou a estudar.
A Real Mesa Censória vibra.
Mindlin e Guita, idem. “Outro
dia surpreendi a cozinheira da
casa falandoparaoutra empre-
gada: ‘Se você fosse baiana, es-
sa história estaria mais para
JorgeAmado.Sefossemineira,
mais para Drummond’”, diver-
te-se Cristina. Todos lêem:mo-
torista, faxineira, arrumadeira,
cozinheira...
Outroaspectodistingueabi-

blioteca: ela não existe só para
deleite de Guita e José, ou de
familiares e amigos chegados.
Écertoqueelaganhoufama, foi
tema de reportagens, exposi-
ções, documentários, tornou-
se conhecida emuniversidades

nacionais e estrangeiras, e aca-
bou fazendousuários. “Pode-se
dizer que deixou de ser uma bi-
blioteca particular”, diz Cristi-
na,quedelimitouadoisonúme-
ro de atendimentos diários a
pesquisadores. “Não podemos
nosesquecer deque esta é a ca-
sa de uma família.” De dois em
dois, tem-se uma lista apreciá-
vel de trabalhos acadêmicos e
artísticos embasados por lá.
Brasilianistas como JohnGled-
son, da Universidade de Liver-
pool,naInglaterra,ouDavidJa-
ckson, da Universidade de Ya-
le, são habitués daquelas estan-
tes.Gledson,porsinal,éumres-
peitadoespecialistaemMacha-
do de Assis. A edição crítica de
Os Sertões, trabalho de uma dé-
cada deWalnice Nogueira Gal-
vão, tambémpartiudabibliote-
caMindlin.Assimcomoosestu-
dos que Cássio Loredano, hoje
umdoscaricaturistasdestejor-
nal, fez sobre J. Carlos, ilustra-
dor de OMalho eTico-Tico.

JANELAS PARA O MUNDO
Assim como não cabe mais no
solarda jabuticabeira,a“InDis-
ciplinada”jánãocabeemsimes-
ma. Precisa abrir-se aomundo.
Mindlin jádeveter-lhedito isso,
com o afeto que se encerra no
peitodeumverdadeiro amante
daboaleitura.Porisso,emcum-
plicidade com Guita e com o
apoiodosquatrofilhos,dooupa-
ra a USP a Brasiliana de 15 mil
títulos – uma biblioteca em si
mesma,ela já foi cobiçada,para
compra,porinstituiçõesameri-
canas como as universidades
doTexas eadeStanford. “Ven-
der?Nemmepassoupela cabe-
ça”, diz Mindlin. Entregar tan-
tasobrasrarasaleiloeirosinter-
nacionais seria fonte de lucros
astronômicos. Pois não se to-
que nesse assunto. “Nunca se
questionou a doação”, explica a
primogênita Betty Mindlin, es-
critora e estudiosa dos índios
brasileiros. “Imagine, cresce-
mosentre livros, sabemosa im-
portância de manter o acervo
parasempre”,atestaafilhaDia-
na, arquiteta e autora dosmag-
níficosprojetosgráficosemtor-
no da biblioteca. “Torná-la pú-
blica é sonho demeus pais, tem
deserfeito”,acrescentaSérgio,
presidentedaFundaçãoTelefô-
nica.“Separar-sedos livrosnão
vai ser nada fácil. Mas papai é
determinado”, avalia Sônia, a
caçula, formada em Ciências
Sociais e cantora lírica.
Depois de umcorpo-a-corpo

de anos com a burocracia da
USPeaobsoleta legislaçãobra-
sileira – para se ter uma idéia,
houve momento em que Min-
dlin teria de pagar uma fortuna
à Receita para doar os livros –,
finalmente o projeto arquitetô-
nico do prédio que sediará a bi-
blioteca está pronto, a pedra
fundamental será lançada em
brevenocampusdaCidadeUni-
versitária e, uma vez captados
os recursos, a USP terá três
anos para concluir a obra e
transferir o acervo. Se não o fi-
zer, doação cancelada.
Mas como esses patronos

vãosuportaraesperapelanova
sede?Produzindo.ComasTrês
Graças, já estão se envolvendo
na edição daBibliographia Bra-
silianadeRubensBorbadeMo-
raes, um tratado que relaciona
livros raros sobre o Brasil de
1504 a 1900, com comentários
dopróprioBorba,mestredo to-
dososbibliófilos.Comoosorigi-
nais dessa obra se perderam, a
idéia é trazer para o português
algo que hoje só existe em in-
glês. Trabalho de ourivesaria
documental que só pode ani-
mar José Mindlin, um homem
que adotou como lema e ex-li-
bris a afirmação deMontaigne:
je ne fay rien sans gayeté. Em
francêscastiçoouportuguêspa-
ratodahora,alegriafaz,defato,
toda a diferença.

Obradevidainteira
Ashistórias deumacervoque inscreveo sobrenomeMindlin nopanteãodabibliofiliamundial

JOSÉ,OCRIADOR GUITA,APARCEIRA

“Era preciso
restaurar os livros.
Fui então àUSP
ver umcerto tipo
de folha de papel”

PÁGINAS – 1.Abiblioteca2. Fachadadofuturoprédio,naUSP.Projeto temparticipaçãodeRodrigoMindlin
Loeb, neto de José 3. O casal, no lançamento 4. Da esq. para a dir., Rosana, Cristina, Mindlin, Elisa,
Sérgio eMari 5. Ilustração do século 17 6.Gravura de Renina Katz para cancioneiro de Cecília Meireles

DIANA,UMAARTISTA

“Nãohá o fetiche
dapropriedade.
No fundo, somos
os depositários da
biblioteca”
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POR DENTRO
DA...

Biblioteca Guita
e José Mindlin “Crescemosassim.

Depoisdo jantar,
ouvíamosmúsicae
líamos.Meuspais
conseguiram isso”
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Presente e futuro de
um tesouro em livros
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