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 O presente viera numa sacola de algodão 

reciclado, em tonalidade levemente amarela, 

próxima da cor adquirida pelas espigas de milho 

quando secam, expostas ao sol, depois de dobrados 

os talos. 

 De seu interior tirei o livro prometido pela 

amiga, ‘História da Riqueza no Brasil’, de Jorge 

Caldeira, alentado volume para além de seiscentas 

páginas, em cujo prefácio o autor antecipa a 

utilização das ‘divisões qualitativas conhecidas’ para 

abordar os fatos, ou seja, ‘ocupação primeva, 

colônia, monarquia e república’, constituindo 

assunto central a ‘acumulação de riquezas’. Em meia 

dúzia de palavras, sob o título, a sinopse do 

conteúdo: ‘cinco séculos de pessoas, costumes e 

governos’. A historiadora Mary del Priore assina a 

elogiosa apresentação, que finaliza com esta 

afirmativa: ‘já nasce um clássico’. 

 Interrompo a leitura iniciada há um par de horas 

e me detenho nas palavras exibidas pela sacola, em 

grandes letras de fôrma escuras, realçadas pelo 

contraste com a palidez do tecido em que foram 

impressas: ‘Meus livros contam minha história’. 



 À minha frente, à minha volta, na sala ampla de 

trabalho, do piso ao teto, coladas às paredes, as 

estantes apinhadas de livros mal arrumados, coisa de 

causar horror a uma bibliotecária profissional, dessas 

que fazem de seu ofício um sacerdócio e, de olhos 

fechados, numa biblioteca de milhares de volumes, 

caminham pelos corredores e põem as mãos no livro 

pedido, sem titubeios.  

No passado, os acervos eram registrados em 

fichários, hoje abolidos pelos catálogos digitais. 

Nesse tempo extinto, as bibliotecárias manuseavam 

as volumosas coleções de fichas com destreza igual 

à dos veteranos crupiês de cassinos ao manipularem 

cartas de baralho, incluindo reis, damas e valetes, 

estes, talvez, mais facilmente manipuláveis, pois 

ciosos de sua proeminência mais vulneráveis se 

tornam. Com irrefutável razão, dentre as fraquezas 

humanas, o diabo elegeu a vaidade como seu defeito 

favorito. Conquanto eu não creia no diabo, entendo 

o acerto da escolha, consideradas as graves funções 

de que se viu encarregado. Afinal, uma convocação 

equivocada desse anjo incompreendido pode 

produzir irreparável injustiça. 

 Voltando à inscrição da sacola cor de palha, 

então ‘os meus livros contam minha história’?  



 Percorro, com olhar inquisitivo, as estantes em 

desordem. Não respondem à indagação. Levanto-

me, cerro os olhos, marcho em direção às carreiras e 

pilhas desordenadas de livros e, às cegas, tentando 

imitar a exímia bibliotecária, meto a mão numa das 

últimas prateleiras, acima de minha cabeça, puxando 

um volume qualquer. Trata-se da tradução, para o 

português, de Little Lord Fauntleroy, escrito por 

Frances Burnett, no distante ano de 1886, com o 

título, em português, de ‘O Pequeno Lorde’. 

Tradução de Mirinha Lacerda Soares, que também 

traduziu, dentre outras obras de peso, L’Education 

Sentimentale, de Flaubert, incluída, pelo The 

Guardian, na lista dos cem melhores livros de todos 

os tempos. Sempre cito os tradutores. É uma 

injustiça não citá-los. São eles que derrubam as 

muralhas plantadas pelos homens, soldam os cacos 

do mundo fragmentado pelos que apostam no poder 

e reerguem as pontes na humanidade dividida. 

 O Pequeno Lorde fala do menino Cedric que, de 

súbito, se descobre herdeiro único do avô, típica 

figura da fidalguia inglesa. Um clássico da literatura 

infanto-juvenil anglo-americana, mesmo adjetivo 

dado por Mary del Priore ao livro de Caldeira.  



Eu não completara dez anos quando o ganhei. 

Presente de uma amiga de minha mãe, também 

professora.   Lá se vão cinquenta e seis anos. Há 

muito tempo, providenciei nova encadernação. Por 

isso não parece tão antigo. No jargão dos 

restauradores, seleto grupo de profissionais da nobre 

tarefa de entregar a cultura às gerações do futuro, o 

meu primeiro livro sobreviveu aos “insetos 

livreiros”. O que conta sobre mim O Pequeno 

Lorde? Certamente coisa alguma, até porque não o 

escolhi. Alguém o escolheu para mim por considerá-

lo apropriado à minha longínqua infância. A 

despeito disso, possui-lo ainda, após quase seis 

décadas, sob encadernação nova, diz alguma coisa. 

Desloco-me um pouco à direita, olhos fechados, 

apanho, ao acaso, outro volume. Desta vez, o que 

vem às minhas mãos é um dos tomos de Historia da 

Revolução Franceza (assim mesmo, Historia sem 

acento e Franceza com ‘z’), de François Auguste 

Mignet, edição especial de apenas cinquenta 

exemplares, de 1899 (nenhuma alusão nominal ao 

tradutor, infelizmente). Presente, também, de um 

amigo que comigo comparte a forte suspeita de que, 

pelo menos até agora, segundo alguns indícios 

veementíssimos, a raça humana se apresenta como 

qualquer coisa que não deu muito certo (não tenho 



autorização para identificar o amigo). Oxalá 

estejamos equivocados. Como espiritualista, desejo, 

veementemente, que a raça humana, tanto quanto as 

abelhas e as formigas, paradigmas de organização 

coletiva, acabe dando certo. 

Constato que os dois volumes seguintes cuidam 

do mesmo tema, e não os ganhei. Comprei-os. Um 

deles é o conhecido “Reflexões sobre a Revolução 

em França”, de Edmund Burke, dublinense falecido 

em 1797, portanto quase três décadas antes que a 

República da Irlanda se tornasse independente da 

Inglaterra. A propósito, se há tema sobre o qual 

historiadores franceses e britânicos muito dissentem 

é a revolução, inspirada nos ideais iluministas. Nem 

poderia ser diferente, como explicitam as pesquisas 

sobre o assunto. E as coisas se agravaram muito por 

conta da decretação do bloqueio continental por 

Bonaparte, em 1806. 

 Parto para a terceira tentativa: pálpebras 

contraídas, alguns passos, tateio a superfície 

empoeirada do pequeno volume. Os olhos e o livro, 

abro-os ao mesmo tempo. Uma obra do amigo, 

romancista laureado, poeta e jurista Eduardo Silveira 

Melo Rodrigues, intitulada ‘A Embriaguez e o 

Crime’. Transcrevo fragmentos da dedicatória: ‘Ao 



Sabella, amigo ímpar de horas díspares, poeta maior, 

que me deu a honra de partilhar ‘eternidades ébrias’ 

(alusão a um poema de minha autoria, publicado em 

1990) e me cativar ao me aceitar ateu, na 

enormidade de seu coração’. Discordo da 

qualificação que me concede como poeta e das 

dimensões dadas ao meu coração, assinto à duração 

de alguns porres e à consistência da amizade, 

enquanto leio, prazerosamente, o texto dedicado. Por 

que não haveria de aceitá-lo? Quem poderá dizer 

qual de nós chegará primeiro ao reino dos céus? 

Eduardo, com certeza, coerente com o título que se 

auto atribuiu, redarguiria: ‘Se é que há reino, se é 

que há céus...’. Em meu modo de ver as coisas, e 

atento à parábola do bom samaritano (Lucas, X, 25-

37), receio que muitos espiritualistas, ao tentarem 

adquirir bilhetes rumo ao reino, toparão com um 

baita overbooking de ateus. Vale recravar a 

indagação: O que mais conta minha história, ou a do 

estimado amigo? A posse do livro ou a dedicatória? 

 Neste escrito, bem sei, amalgamam-se matizes 

de crônica, conto e memória, tornando-se, por isso 

mesmo, inqualificável sob o prisma de gênero, como 

me escreveu o mesmo Eduardo Rodrigues sobre algo 

que publiquei há algum tempo. 



 Consciente de que, à luz das regras de modo e 

fôrma, este texto é transgressor, levo adiante o abuso 

para registrar fato de mais de uma década. No Sesc 

da rua do Carmo, assentado à primeira fila do 

auditório, assistia às declamações de Thiago de 

Mello, autor dos Estatutos do Homem, poema 

traduzido para mais de trinta línguas. Ao meu lado, 

vizinho de assento, o bibliófilo José Mindlin. 

Autografando o livro ‘Poemas preferidos pelo autor 

e seus leitores’, Thiago escreveu: ‘Para o Walter, 

companheiro que chegou’, e na capa do CD com 

seus poemas, música de Gaudêncio Thiago de 

Mello, seu irmão, cunhou com sua pena de parir 

versos: ‘Para o Walter, na alegria do novo encontro’. 

Ambas as dedicatórias contam mais que o fato de 

possuir o livro e o disco em que foram lançadas. E o 

vocativo ‘companheiro’, deixado pelo poeta em meu 

livro, soa puro e livre da carga falaciosa que o 

inquina quando oriundo do “pântano enganoso das 

bocas” (verso do poema Estatutos do Homem), de 

politiqueiros à caça de votos.  

 José Mindlin e sua esposa dona Guita possuíam 

uma biblioteca com trinta e dois mil e quinhentos 

títulos, cerca de sessenta mil volumes, reunidos ao 

longo de mais de oitenta anos. Legaram-nos à USP, 

para acesso público. O gesto derradeiro conta mais 



da história dos testadores do que a longa posse do 

acervo em vida.  

  Volto à poltrona, espalho os livros 

sorteados sobre a mesa, releio seus títulos e a 

máxima cunhada na sacola de algodão reciclado. A 

pergunta ressoa nos labirintos da mente: Contam 

algo sobre mim? 

 Outra vez levanto os olhos para as prateleiras 

bagunçadas. Meu olhar passeia de um ponto ao 

outro, de alto a baixo, pelas rumas de livros mal 

dispostos, muitos amarelecidos pelos anos, afogados 

na poeira do desuso, após leituras esquecidas; 

outros, relidos múltiplas vezes; alguns, lidos em 

parte; alguns nunca lidos; numerosos, com meus 

rabiscos, anotações, contestações, índices refeitos 

por mim, guiados por minhas percepções de 

relevância.  

 Romancistas, poetas, filósofos, juristas, 

historiadores, teólogos, linguistas, conterrâneos e de 

outros rincões do mundo plural, habitantes estáticos 

das prateleiras silenciosas, surdos-mudos à 

interrogação que martela os neurônios: ‘O que 

contais de minha história?’ A pedantice da 

indagação formulada na segunda pessoa do plural 

não anima qualquer dos gênios a uma resposta. 



 Talvez parte do deslinde esteja nos livros que 

não tenho. Com efeito, nenhum de física, química ou 

matemática. Oh! -exclamaria, então, um cartesiano 

em surto de radicalismo: ‘Nada das ciências exatas?  

Estamos diante de um apedeuta’. 

Constatadas tais lacunas insupríveis, alguns 

mais complacentes, em tom magnânimo, talvez 

concedessem: -“ Só ciências humanas? Prevalência 

de temáticas literárias? Ora, apenas um romântico, 

um sonhador. 

Provavelmente eu retrucaria: Mas há Adam 

Smith, Stuart Mill e John Maynard Keynes. E li algo 

de cada um deles. E penso haver entendido. O que 

não parece ter acontecido com um bocado de gente 

que os leu por inteiro, que administra a economia do 

mundo e tem lançado países e povos à bancarrota. 

Olhando a sacola, lembro-me da lição de 

Antonio Sandman, em seu livro ‘A Linguagem da 

Propaganda’, ao destacar a presença constante da 

‘função apelativa’ na linguagem dessa área, dado 

que seu escopo precípuo é o de vender um bem de 

consumo, um produto, um serviço, ou mesmo uma 

ideia. E o livro, a partir de Johannes Gutemberg, por 

volta de 1450, progressivamente, tornou-se um 

produto industrial. Logo, como necessidade 



indissociável, foram se aprimorando as técnicas 

instrumentais de incrementação do consumo dessa 

mercadoria especial. Daí as sacolas destinadas a 

acondicioná-los, com dísticos de efeito, vendidas à 

parte, nas livrarias, como a que recebi, com a oferta 

generosa de minha amiga: ‘Meus livros contam 

minha história’. 

No passado, bem antes do consumismo 

pandêmico que assola o mundo, o livro era uma 

fonte, olhada com reverência, pois dela poderia 

jorrar o conhecimento. Hoje é um produto. E os que 

querem viver como pensadores são tratados como 

consumidores, integrando, todos, uma entidade 

coletiva metafísica batizada de ‘mercado’. Presentes 

nesse tratamento as traquinices próprias do 

consumismo e dos que o fomentam. 

As dedicatórias dos livros que ganhamos podem 

contar nossa história com mais clareza e fidelidade 

do que as máximas das sacolas que embalam os 

produtos. 

Apanho, às cegas, da prateleira mais baixa, no 

esforço final de imitar a prática das bibliotecárias 

habilidosas, o derradeiro livro de minha curiosa 

experiência. Abro os olhos e constato ter nas mãos a 

‘Antologia da poesia clássica chinesa – Dinastia 



Tang’ (618-907 d.C.), coletânea de muitos poetas do 

período, tradução do diplomata gaúcho Ricardo 

Primo Portugal e de Tan Xiao (editora UNESP).  

Folheio as páginas. Meu achado é o poema ‘Do alto 

do terraço Youzhou’, escrito por Chen Zi’ang, 

havendo quem o situe dentre os melhores de seu 

tempo, atrás, apenas, de Li Bai. Eis as quatro 

estrofes: ‘Ao olhar atrás: ninguém, não há passado/À 

frente: sem alguém, nenhum futuro./Entre céu, terra 

longe, longe o vasto mundo;/à solidão imensa, 

desfazer-se em lágrimas’/.  

A nota de rodapé realça que o tema de fundo do 

poema, de grande relevância na cultura chinesa, 

guarda liames íntimos com a solidão e a vã condição 

da vida humana sem descendência. Aliás, a 

essencialidade da descendência, nessa perspectiva 

cultural, por sua vez remete à aspiração de haver 

quem conte a história dos que cumpriram a jornada 

terrena; por outras palavras, liga-se ao não 

esquecimento da ancestralidade, e era mais forte nos 

tempos em que os fatos passavam de geração a 

geração pela tradição oral, embora já existisse a 

escrita. 

Não obstante a questão da descendência se 

ponha em relevo no mosaico de valores da cultura 



chinesa, é precisamente nesse país, em Pequim, que 

se ergue a mais importante biblioteca do século XXI, 

a Biblioteca Nacional da China, com um acervo 

superior a vinte e seis milhões de itens, considerados 

títulos literários e documentos históricos. 

Talvez os nossos livros não contem nossas 

histórias individuais, mas ninguém ousará contestar 

que o apreço aos livros não só conta, mas faz a 

história de um povo. 

Ressalvados os que se viram privados de 

chance, só as mentes naufragadas nas fossas abissais 

do obscurantismo, ou turvadas pelos delírios da 

egolatria, se comprazem ao declarar indiferença aos 

livros, emitindo afirmações públicas de que não 

gostam de ler ou sentem preguiça de fazê-lo. E se 

confissões desse jaez escapam das bocas de líderes 

responsáveis pelos destinos de nações, o desserviço 

que prestam é imperdoável, visto que a missão do 

líder é induzir à luz e contribuir para a dissipação 

das trevas. 

*O autor é procurador de Justiça do Ministério Público 
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