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RESUMO 

 Esta pesquisa intenta resgatar a trajetória da Livraria Leonardo da Vinci, sediada na 

cidade do Rio de Janeiro, que esteve por mais de sessenta anos sob os cuidados da mesma 

família e foi vendida no início de 2016. Reconhecida nacionalmente pela qualidade do 

catálogo de obras importadas de diversas partes do mundo e pelo exercício do ofício livreiro 

pela fundadora e por seus funcionários, a Da Vinci – bem como outras livrarias antes dela – 

mostrou ser parte integrante da memória da cidade. Sua relação com o cotidiano urbano 

permitiu não só a produção e o fomento do conhecimento humanístico na antiga capital da 

República como ensejou formas de sociabilidade de uma série de intelectuais residentes no 

Rio durante a segunda metade do século XX. Com este estudo pretende-se refletir sobre a 

dimensão simbólica presente em determinados tipos de atividades comerciais, dando destaque 

à diversidade livreira na vida cultural das cidades. Além de ponto de venda, hoje as poucas 

livrarias remanescentes são moduladas como espaços de lazer e fruição de atividades do 

campo literário e fazem parte de grandes redes ou conglomerados internacionais. 

Palavras-chave: Livreiros e Livrarias. Livros - Indústria. Livros - Comércio. Livraria 

Leonardo da Vinci. Rio de Janeiro (RJ) - Vida Intelectual.  



ABSTRACT 

 This research aims to rescue Leonardo da Vinci Bookshop’s history based in Rio de 

Janeiro, which had been in the care of the same family for more than sixty years and was sold 

at the beginning of 2016. It was acknowledged nationally for its high-quality imported books 

catalog from all over the world and for the high-standard bookseller’s performance of the 

founder and her staff, the Da Vinci Bookshop – as well as other previous bookshops that 

proved to be part of the city’s memory. Its relationship with the urban everyday life enabled 

not only the production and the development of the humanistic knowledge in the old Republic 

capital, but also promoted ways of sociability of several scholars living in Rio de Janeiro 

during the second half of the 20th century. The purpose of this study is to reflect about the 

symbolic dimension of certain kinds of commercial activities, focusing on the bookseller 

diversity in the cultural life of the cities. Besides being a purchase point, nowadays the few 

remaining bookshops are used as leisure centers and a place designed mainly for literary 

activities and they make part of the powerful international companies.  

Key-words: Booksellers and Bookshops. Books - Industry. Book - Traders. Leonardo da 

Vinci Bookshop. Rio de Janeiro (RJ) - Scholars. 
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A CIDADE E OS LIVROS                                                                                                            
para D. Vanna Piraccini  

O Rio parecia inesgotável  
àquele adolescente que era eu.  

Sozinho entrar no ônibus Castelo,  
saltar no fim da linha, andar sem medo  

no centro da cidade proibida,  
em meio à multidão que nem notava  

que eu não lhe pertencia — e de repente,  
anônimo entre anônimos, notar  
eufórico que sim, que pertencia  

a ela, e ela a mim —, entrar em becos,  
travessas, avenidas, galerias,  
cinemas, livrarias: Leonardo  

da Vinci Larga Rex Central Colombo  
Marrecas Íris Meio-Dia Cosmos  

Alfândega Cruzeiro Carioca  
Marrocos Passos Civilização  
Cavé Saara São José Rosário  

Passeio Público Ouvidor Padrão  
Vitória Lavradio Cinelândia:  

lugares que antes eu nem conhecia  
abriam-se em esquinas infinitas  
de ruas doravante prolongáveis  

por todas as cidades que existiam.  
Eu só sentira algo semelhante  

ao perceber que os livros dos adultos  
também me interessavam: que em princípio  

haviam sido escritos para mim  
os livros todos. Hoje é diferente,  

pois todas as cidades encolheram,  
são previsíveis, dão claustrofobia  
e até dariam tédio, se não fossem  

os livros infinitos que contêm.  

                                                                          Antonio Cícero, 2002.  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1 INTRODUÇÃO 

Estão as livrarias com seus dias contados? Serão elas vítimas da passagem do tempo, 

responsável por atualizar algumas práticas enquanto descarta outras consideradas 

démodées ou desnecessárias? E de que forma estes espaços, anteriormente considerados 

centros de atividades intelectuais e de sociabilidades literárias, estão ligados à 

identidade e à memória de suas cidades?  

Com base nesses questionamentos iniciais, interessei-me pelo caso da Livraria 

Leonardo da Vinci, cujo “fim” foi amplamente divulgado na imprensa ao longo de 

2015. A longevidade e a comoção em torno do seu fechamento foram os gatilhos 

iniciais da minha curiosidade: um tradicional espaço de venda de livros, localizado no 

centro do Rio de Janeiro, parecia fazer parte da “memória ameaçada” de uma certa 

comunidade carioca, formada por algumas gerações de intelectuais, artistas, políticos e 

estudantes.  

Há tempos que os meus amigos querem me convencer de que o Brasil está 
pirando. Não acreditava muito, pois os problemas do país – políticos 
corruptos, populações raivosas – não me pareciam novidades, nem no Brasil, 
nem no mundo. Mas quando li que a Livraria Leonardo da Vinci ia fechar, 
fiquei convencido. O Brasil está pirando.  1

Assim Benjamim  Moser, historiador, escritor e biógrafo de Clarice Lispector, 2

começava o seu relato sobre o papel daquela livraria no seu percurso literário. Para 

além das questões mercadológicas ligadas ao seu fechamento, as narrativas em torno do 

valor simbólico materializado pela Da Vinci, mais ligado a um campo de produção 

intelectual e a um “lugar” nas cidades, me pareceram dignas de atenção. Outras 

matérias e posts, tanto de clientes atuais ou passados, na sua página do Facebook 

reafirmavam o pesar de alguns e a indignação de tantos outros.  

 À primeira vista, podia-se inferir que uma parte da memória relacionada à 

vivência sociocultural de um grupo – família proprietária, funcionários, comunidade 

livreira e intelectual do Rio de Janeiro – materializada na trajetória desta livraria, com 

 MOSER, Benjamin. O Rio não pode desistir da livraria Leonardo Da Vinci. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 6 1

jun. 2015. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/livros/benjamin-moser-rio-nao-pode-desistir-da-
livraria-leonardo-da-vinci-16359982>. Acesso em: 29 maio 2017.

 Ibid.2
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seus personagens ilustres e práticas que se tornaram sua marca, tinham sido realocadas 

para aquele espaço onde se encontram objetos, edificações, espécies ou vivências 

culturais em perigo de extinção. 

Assim como apresentado no Exame de Qualificação, o interesse foi mantido 

com o intuito de recuperar o marco inicial do trabalho, na definição do objeto, 

problema da pesquisa e justificativa. No entanto, a partir das sugestões da banca de 

Qualificação, novos rumos para a pesquisa foram considerados, abandonando o caráter 

mais generalista da proposta e assumindo a importância de se entender a trajetória da 

Livraria Leonardo da Vinci. 

Na proposta inicial apresentada à banca de qualificação, a partir do caso Da 

Vinci, além de contribuir com a crescente produção acadêmica voltada a História do 

Livro e do Mercado Editorial no Brasil, os objetivos eram demasiado abrangentes ou 

ambiciosos para o que se propõe uma dissertação: refletir sobre o papel que as livrarias 

desempenharam no desenvolvimento político e cultural das cidades e, portanto, 

partícipes da memória cultural dos centros urbanos. Além de refletir, tratava-se de 

compreender de que maneira estes espaços foram sendo transformados e 

ressignificados na vivência contemporânea das metrópoles. Propunha-se, ao final do 

trabalho, um debate sobre possíveis mecanismos de preservação a estas instituições.  

Enquanto os objetivos tiveram que ser revistos, a justificativa ao trabalho 

mostrou-se mais viável ao longo da pesquisa, tanto no aspecto acadêmico quanto no 

socioeconômico. A invisibilidade da temática das livrarias, dentro e fora do campo que 

se dedica ao assunto , assim como o perigoso processo de concentração do varejo 3

livreiro nas mãos das grandes redes, acelerando, assim, o declínio das livrarias 

independentes , tornam o tema necessário e urgente.  4

Embora os livreiros e seus espaços de prática e circulação tenham um espaço 

limitado no universo acadêmico, a pesquisa bibliográfica e o trabalho de campo 

apontaram para o caráter ambivalente de seus espaços e atividades – reconhecidos e 

estudados pelo seu caráter discursivo, mas essencialmente dependentes da sua 

 Apontamento de alguns estudiosos do campo:  3

BRAGANÇA, Aníbal. Eros pedagógico: a função editor e a função autor. 2001. Tese (Doutorado) – Escola de 
Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 
DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo: Cia. das Letras, 1990.

 THOMPSON, John B. Mercadores de cultura. São Paulo: Unesp, 2013. p. 317-321. 4
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dimensão mercadológica, e, portanto, fruto da interferência de inúmeros agentes da 

cadeia produtora e das condições políticas, econômicas e sociais de seu tempo, como 

afirma Roger Chartier . Além de terem sido locus de vivência e sociabilidade em 5

tempos passados, as pequenas unidades varejistas dedicadas à venda de livros têm 

contribuído para a manutenção de um sistema de produção editorial mais saudável e 

balanceado, na medida em que atendem a perfis de leitores diversificados e espalhados 

geograficamente, atentas não somente aos livros que figuram na lista de best-sellers, 

segmento facilmente encontrado em qualquer rede varejista, não necessariamente a 

especializada . 6

Apesar da pesquisa de John B. Thompson  estar baseada na realidade das 7

nações de origem anglo-saxã – Reino Unido e Estados Unidos da América –, a 

importância das livrarias independentes na preservação da bibliodiversidade  8

apresentada em sua tese pode também ser aplicada à realidade latino-americana, com as 

devidas adaptações e cautela. O termo  bibliodiversidade designa a diversidade cultural 9

aplicada ao livro, segundo a declaração de 2007 da Alliance Internationale des Éditeurs 

Indépendants, uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2002, regida por leis 

francesas, que reúne grupos de editores independentes de 45 países da África, América, 

Europa e Ásia, com o objetivo de proteger e promover a bibliodiversidade. 

Neste contexto, a pesquisa sobre livrarias brasileiras, incluindo a Livraria 

Leonardo da Vinci, visa colaborar não só com uma reconstituição histórica da indústria 

do livro no país, mas também no debate sobre a importância destes locais para o 

fortalecimento do público leitor e, consequentemente, na formação integral dos 

cidadãos.  

 Roger Chartier trata da dualidade presente nos estudos do livro em diversas oportunidades. Entre as consultadas 5

estão:  
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: UNESP, 1998. 
CHARTIER, Roger. Escutar os mortos com os olhos. Estudos Avançados, São Paulo, v. 24, n. 69, p. 7-30, 2010. 
______; ROCHE, Daniel. O livro: uma mudança de perspectiva. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre (Org.). 
História: novos objetos. Rio de Janeiro: F. Alves, 1976. 

 THOMPSON, 2013, p. 33-45.6

 Ibid.7

 GERLACH, Markus. Proteger o livro: desafios culturais, econômicos e políticos do preço fixo. Rio de Janeiro: 8

LIBRE, 2006.

 PAUL, Danielle Rosa. História em catálogos: um estudo da política editorial Zahar de 2001 a 2014. 2015. Disser9 -
tação (Mestrado) – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Fundação Getulio 
Vargas, Rio de Janeiro, 2015.
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O segundo marco do estudo foi definido, portanto, através das recomendações 

da banca, quando houve um redesenho do objetivo e do problema central da pesquisa, 

agora centrados na Livraria Leonardo da Vinci: o que tornara esta livraria uma 

referência, para o campo intelectual, da cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do 

século XX? Quais aspectos da sua trajetória foram fundamentais à longa existência e à 

posição prestigiosa que conquistou perante a comunidade de intelectuais, de 

acadêmicos e de literatos?  

Como hipóteses iniciais, dois elementos incontornáveis da sua trajetória foram 

aventados: a ação e o empenho da fundadora, Dona Vanna Piraccini, à frente do 

negócio por quase cinquenta anos; e o capital financeiro da livraria, de montante 

desconhecido, que teria possibilitado a sua surpreendente longevidade. Para se 

investigar a fundo a situação financeira da livraria ao longo de décadas, no entanto, 

seria necessário o acesso a documentos contábeis e administrativos, o que se provou 

uma busca frustrante e infrutífera. A inacessibilidade a tais documentos se deu por 

diversas razões relacionadas à própria história: a falência da primeira sociedade e a 

constituição de uma nova empresa em 1972; o incêndio no final de 1973; a mudança na 

liderança e a implementação de processos eletrônicos; e a mais recente, a venda da 

livraria e todo o seu catálogo, que agora está em mãos de novos proprietários.  

Para dar continuidade à pesquisa, optou-se pela substituição desta fonte de 

dados, e consequente hipótese, por outra mais acessível e igualmente sedutora em 

termos investigativos: da situação financeira da livraria, passei a investigar as práticas 

comerciais que possivelmente contribuíram para o seu prestígio. A investigação voltou-

se para o tipo de escolhas na importação, as decisões editoriais, as relações com o 

consumidor e as práticas internas que colocaram a livraria no quadro das grandes casas 

livreiras do Brasil de então. A pesquisa sobre a Livraria Leonardo da Vinci contou com 

três tipos de fontes, desenho metodológico já proposto na primeira versão do projeto, 

porém numa nova configuração: 

a) entrevistas em profundidade, utilizando a metodologia de história oral, com 

indivíduos que fizeram parte da trajetória da livraria, entre eles: a fundadora 

Vanna Piraccini; seus filhos Milena Piraccini Duchiade e Florin Piraccini 

Duchiade, que trabalharam na livraria em diferentes épocas; ex-funcionários 
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Mário Sérgio Santos da Costa, Renato Alexandre e Gilda de Almeida Lucas 

Vasconcellos; ex-gerentes como George Gould (e também ex-clientes) Arno 

Vogel e Severino Cabral; outros ex-clientes de diferentes épocas, tais como o 

jurista Alfredo José Neto, o curador Pedro Martins Xexeo e o historiador e 

pesquisador Vicente Saul Moreira dos Santos. Adiciona-se a esta lista o 

depoimento da livreira Margarete Cardoso, proprietária da Livraria Rio Antigo 

e ex-funcionária da Livraria Kosmos; 

b) coleta e análise de material documental, tais como fotos, correspondências e 

outros registros escritos, assim como documentos oficiais em posse da família, 

amigos ou ex-funcionários da livraria e instituições de preservação da 

memória, tais como Arquivo Nacional, Arquivo do Estado do Rio de Janeiro 

(APERJ), Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) e a Junta 

Comercial do Estado do Rio de Janeiro; 

c) coleta e análise de material jornalístico produzido sobre a livraria nos 

principais periódicos do Rio de Janeiro, ao longo da segunda metade do século 

XX, em sua maioria concentrado no Jornal do Commercio, Correio da Manhã, 

Jornal do Brasil e O Globo, posteriormente. Nesta fonte, foram analisados os 

anúncios publicitários da livraria, as citações ou matérias jornalísticas sobre a 

casa, além do acervo jornalístico de Carlos Drummond de Andrade sobre a 

livraria em forma de crônicas, acessíveis via Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional e Fundação Casa de Rui Barbosa, respectivamente. 

Outra mudança significativa no escopo do projeto foi a revisão do marco 

teórico utilizado, que será apresentado a seguir, juntamente com a organização dos 

capítulos. A revisão da bibliografia era condição tanto natural quanto necessária com a 

mudança no recorte e objetivos do trabalho, inaugurando o terceiro e último marco da 

pesquisa. O trabalho foi elaborado em quatro capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. 

A partir do novo escopo, houve uma maior compreensão dos dois campos de 

estudo que serviriam como pilares da pesquisa sobre a Da Vinci: aqueles relacionados à 
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História do Livro e da Indústria Editorial Brasileira e também aqueles dedicados à 

Sociologia da Cultura, colaborando com alguns conceitos-chave no entendimento do 

campo literário, ligado à produção erudita, com especial atenção à obra de Pierre 

Bourdieu. Este desenho foi inspirado na premissa de Robert Darnton  sobre a natureza 10

multidisciplinar desta área de estudo. Junto a isso, mostraram-se valiosos tanto os 

estudos sobre a História do Livro e da Leitura quanto aqueles que trataram de 

decodificar o funcionamento e as mudanças do mercado editorial ao longo do século 

XX. Tais estudos foram fontes, juntamente com alguns conceitos provenientes da área 

de Memória e ao Patrimônio, para as reflexões finais deste trabalho. 

As considerações finais, além de responderem, ao menos em parte, aos 

questionamentos inaugurais deste trabalho e retomarem as principais conclusões da 

pesquisa, propõem-se a refletir sobre as complexas mudanças pelos quais o sistema de 

produção editorial tem passado. Ao apresentar um diminuto panorama do mercado 

editorial no mundo e suas implicações para o território brasileiro, o momento delicado 

vivido pelas livrarias, em especial as independentes, será colocado em evidência. A 

totalidade da cadeia de produção do livro, seus principais elos e os rearranjos que estão 

sendo realizados ou previstos pelos estudiosos, como respostas às profundas mudanças 

em curso, serão abordados. 

Após a introdução, o segundo capítulo abordou o percurso histórico das 

livrarias no Brasil, com especial atenção às livrarias importadoras, até chegar à década 

de 1950, momento da fundação da Da Vinci. A primeira parte do capítulo, intitulada 

“De Martin a Da Vinci: um panorama histórico das livrarias importadoras”, cuidou de 

apresentar as principais casas de livros do Brasil desde a época colonial até o 

surgimento da Livraria Leonardo da Vinci, na década de 1950, assim como as 

implicações políticas, econômicas e socioculturais responsáveis pelo florescimento e 

fechamento de algumas delas. Foram abordados somente traços históricos 

determinantes para o entendimento da trajetória da Leonardo da Vinci, já que seria 

inviável e fora do escopo da pesquisa uma leitura temporal completa do 

desenvolvimento do mercado livreiro brasileiro.   

No entanto, mostrou-se necessária uma contextualização temporal marcada 

pelos dois séculos fundamentais da indústria editorial nacional, os séculos XIX e XX, 

 DARNTON, 1990. p. 108-110.10



!  16

bem como as principais características e mudanças ocorridas ao longo deste tempo, 

necessárias ao entendimento do mercado de importação de livros no país. Entre os 

aspectos principais levantados estão a influência francesa no desenvolvimento do 

mercado editorial brasileiro, os principais marcos temporais da indústria editorial e 

livreira importadora, e uma análise dos traços comuns a estas casas, tais como: 

importância de determinadas localidades para o desenvolvimento das atividades 

impressas cariocas, a troca intelectual e social que acontecia nas casas livreiras, o papel 

do livreiro, assim como a relação dúbia da classe de livreiros e editores com as 

instâncias de poder.  

As descrições de Luis Edmundo  sobre algumas destas casas na obra O Rio de 11

Janeiro do meu tempo foram utilizadas para ilustrar alguns destes aspectos. As obras 

selecionadas para a redação do capítulo: O livro no Brasil: sua história, de autoria de 

Laurence Hallewell ; José Olympio e a gênese do mercado editorial brasileiro, de 12

Gustavo Sorá ; as publicações de Ubiratan Machado  referentes à sua pesquisa sobre 13 14

as livrarias A etiqueta de livros no Brasil, Pequeno guia histórico das livrarias 

brasileiras e História das livrarias cariocas; o artigo “Uma introdução à história 

editorial brasileira”, de autoria de Aníbal Bragança , publicado no periódico Cultura: 15

Revista de História e Teoria das Ideias.  

Além dessas, os trabalhos de outras pesquisadoras brasileiras, referências na 

área, foram essenciais à compreensão da história da atividade livreira no Brasil. Entre 

eles, as publicações de Elisabeth Torresini , historiadora da PUC do Rio Grande do 16

Sul, sobre a Editora Globo e o mercado editorial brasileiro nas primeiras décadas do 

 EDMUNDO, Luís. O Rio de Janeiro do meu tempo. Edições do Senado Federal, Brasília, DF, v. 1, 2003.11

 HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. São Paulo: Edusp, 2012.12

 SORÁ, Gustavo. José Olympio e a gênese do mercado editorial brasileiro. São Paulo: Edusp, 2010.13

 MACHADO, Ubiratan. A etiqueta de livros no Brasil: subsídios para uma história das livrarias brasileiras. 14

Milão: Di Baio Editore, 2003. 
 ______. Pequeno guia histórico das livrarias brasileiras. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2009. 
 ______. História das livrarias cariocas. São Paulo: Edusp, 2012.

 BRAGANÇA, Aníbal. Uma introdução à história editorial brasileira. Revista de História e Teoria das Ideias. 15

Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Lisboa: v. 14, p. 57-83, 2002.

 TORRESINI, Elizabeth W. R. Editora Globo: uma aventura editorial nos anos 30 e 40. São Paulo: Edusp, 1999.16
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século XX; a pesquisa da historiadora Lucia Maria Bastos Pereira das Neves , 17

professora da UERJ, sobre os livreiros franceses no Rio de Janeiro de 1799-1824; o 

trabalho de Marcia Abreu , historiadora da Unicamp, sobre o comércio livreiro no 18

Brasil no período joanino; e, por fim, o estudo de Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz 

Ferreira , também historiadora na UERJ, sobre a formação de uma classe de leitores 19

brasileiros no século XIX e o comércio de livros no Brasil Imperial.  

O terceiro capítulo, “Livraria Leonardo da Vinci: mais de sessenta anos de 

história”, foi dedicado a reconstruir a trajetória da Livraria Leonardo da Vinci. Isto foi 

possível graças ao apoio de entrevistas e documentos relativos à livraria; jornais de 

época disponibilizados pela Hemeroteca da Biblioteca Nacional; documentos do 

Serviço Nacional de Informação (SNI) em posse do Arquivo Nacional e no APERJ, 

onde estão guardados documentos dos órgãos de segurança nacional e das Delegacias 

de Ordem Política e Social (DOPS) que atuaram entre as décadas de 1960 e 1980.  

Além disto, buscou-se suporte na tímida bibliografia existente, como o livro de 

Ubiratan Machado , História das livrarias cariocas; a matéria jornalística de Luiz 20

Fernando Vianna  publicada na revista Piauí; o depoimento de Vanna Piraccini  de 21 22

1998 em posse do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro; e outro de Milena 

Piraccini Duchiade  na 10ª edição da série “Os livros e a vida literária no Rio de 23

Janeiro”, realizada em 12 de novembro de 2012, durante evento sediado pela Biblioteca 

Nacional.  

Junto ao material levantado, referências teóricas foram utilizadas para análise 

de sua história, entre as quais as obras supracitadas O livro no Brasil: sua história, de 

 NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Livreiros franceses no Rio de Janeiro: 1799-1824. In: ENCONTRO 17

REGIONAL DE HISTÓRIA, 10., 2002, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
2002. 

 ABREU, Márcia. Os lugares dos livros-comércio livreiro no Rio de janeiro Joanino. Floema: Caderno de Teoria e 18

História Literária , Vitória da Conquista, ano 3, n. 5, p. 7-30, out. 2009. 

 FERREIRA, Tânia Maria Bessone da C. Livros e sociedade: a formação de leitores no século XIX. Revista 19

Teias, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 10, 2007.

 MACHADO, 2012.20

 VIANNA, Luiz Fernando. Cerimônia do adeus. Revista Piauí, Rio de Janeiro, 107, p. 48-54, 2015.21

 PIRACCINI, Vanna. Vanna Piraccini: entrevista [1998]. 1 CD sonoro. Disponível no Arquivo Geral da Cidade 22

do Rio de Janeiro.

 DUCHIADE, Milena Piraccini.  Milena Piraccini Duchiade: depoimento [12 nov. 2012].  Rio de Janeiro: 23

Biblioteca Nacional, 2012. Entrevista concedida ao projeto Os livros e a vida literária no Rio de Janeiro da 
Biblioteca Nacional.
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autoria de Laurence Hallewell ; e alguns conceitos de Pierre Bourdieu  presentes na 24 25

obra As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. Estas referências 

bourdieusianas foram importantes para situar a posição da livraria no campo de 

produção, distribuição ou “consumo” de bens simbólicos na cidade do Rio Janeiro. 

Assinala-se a distinção que ele faz entre “empreendimentos culturais com ciclo de 

produção curto” voltados ao acúmulo de capital financeiro a curto prazo, e aqueles com 

“ciclos de produção longo” geralmente dedicados aos próprios produtores do campo e 

com a perspectiva de ganhos financeiros a longo prazo. Outros conceitos utilizados, do 

mesmo autor, referem-se à importância do capital simbólico para os negócios culturais 

de ciclo longo e a relação direta entre este e o capital financeiro, geralmente numa 

relação inicial inversa modificada ao longo do tempo.  

O quarto capítulo, nomeado “Elementos para uma biografia: a livreira nem 

‘russa nem comunista’ Vanna Piraccini”, foi dedicado a compreender de que maneira a 

livreira, conhecida como “Dona Vanna”, fundadora e à frente da livraria por mais de 

três décadas, foi determinante para a trajetória e para a configuração da identidade da 

casa. Desde a redefinição do objeto da pesquisa e das hipóteses, a livreira já figurava 

como o pilar central no estudo, fato confirmado na fase de trabalho de campo, com as 

entrevistas e a análise do material jornalístico.  

Para a grande maioria dos entrevistados, “Dona Vanna” foi a personificação 

fiel da expressão “a alma do negócio” e fator-chave na longeva e bem-sucedida 

trajetória da casa. Embora excessivamente reservada na vida pessoal, alguns de seus 

traços biográficos foram recuperados, em especial aqueles fundamentais para se 

compreender sua forma de atuar como administradora e sua inclinação ao ofício de 

livreira, uma das únicas representantes do gênero no país – ao lado de Margarete 

Cardoso, livreira com trajetória ligada à Livraria Kosmos e atualmente proprietária do 

sebo Rio Antigo, entrevistada na fase de campo.  

Entre os dados de sua biografia, destacaram-se suas origens familiares e 

formação, a chegada ao Brasil – a livreira tem origem ítalo-romena e chegou ao país no 

final de 1951 –, o encontro com o ofício do livreiro e a fase de amadurecimento e 

maturidade profissional. Para tanto, foi traçado o percurso histórico do ofício do 

 HALLEWELL, 2012.24

 BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Cia das Letras, 1996.25
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livreiro através das obras de Robert Darnton  e Roger Chartier , O beijo de 26 27

Lamourette: mídia, cultura e revolução e Aventura do livro ao navegador, 

respectivamente, assim como a tese do professor Aníbal Bragança , Eros pedagógico: 28

a função editor e a função autor, sobre os tipos ideais e a separação das funções 

impressor, livreiro e editor no contexto brasileiro.  

Enquanto Chartier  ressalta a posição privilegiada que os livreiros ocupavam 29

na França, e em outros países europeus, até o século XVIII, quando lideravam 

hegemonicamente toda a cadeia de produção do livro, Darnton  prefere valorizar os 30

aspectos mundanos destes cidadãos, ressaltando o caráter comercial da atividade. Com 

os capítulos dedicados à tipologia histórica da função de editor, sendo esta aplicada ao 

contexto nacional, presentes na tese de doutoramento de Aníbal Bragança , pretendeu-31

se refletir a respeito da imagem e da autoidentificação de “Dona Vanna" com o ofício, 

localizando-o entre as práticas da função livreiro e as de outro tipo, o editor, assim 

como resgatar a definição de produtor cultural de Bourdieu , presente na obra já 32

citada.  

Além das representações históricas e as mudanças do oficio ao longo do 

tempo, a tese de Thaís Schettino , O livreiro e a lida com o reconhecimento, serviu 33

como contraponto final e como contraste contemporâneo, apresentando algumas das 

contradições da atividade presentes até os dias atuais: a representação social ora 

romantizada, ora desajustada; a dificuldade em estabelecer uma identidade de classe; a 

autoimagem dos agentes. Referenciais teóricos importantes para entender o lugar 

ambivalente, e nem sempre confortável, que “Dona Vanna" ocupa no imaginário dos 

entrevistados.  

 DARNTON, 1990. 26

 CHARTIER, 1998.27

 BRAGANÇA, 2001.28

 CHARTIER, 1998.29

 DARNTON, 1990.30

 BRAGANÇA, 2001.31

 BOURDIEU, 1996.32

 SCHETTINO, Thais Sena. O livreiro e a lida com o (re)conhecimento: um estudo sobre identidade profissional. 33

2011. Tese (Doutorado) - Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, 
UFRJ, 2011. 
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No quinto e último capítulo da dissertação, intitulado “Outros ativos da casa 

livreira: práticas administrativas, comerciais e sociais”, foram contemplados os outros 

recursos responsáveis pela trajetória da livraria. Tais recursos são compostos tanto por 

práticas administrativas e comerciais inovadoras quanto por características extrínsecas 

ao negócio, percebidos na coleta de dados do campo e na pesquisa feita no material 

jornalístico. Entre as práticas administrativas, figuram desde a escolha estratégica do 

acervo bibliográfico e do perfil de livros, a política de pagamento de fornecedores e de 

remuneração de funcionários até a atuação mercantil relacionada à venda e ao trato com 

clientes e imprensa.  

Dentre as mais citadas estão o sistema de contas e encomendas, que, se não foi 

inventado, foi, por seu turno, popularizado e incrementado pela “casa”. Pontue-se o 

atendimento, focalizado no atendimento à necessidade dos clientes; a política de 

precificação dos livros; a decisão de diversificar a clientela através dos serviços 

prestados a empresas e bibliotecas e, por fim, a eficiente estratégia de relações públicas, 

que não só lhe rendeu a simpatia de indivíduos bem-posicionados socialmente, mas 

também visibilidade gratuita nos principais meios impressos cariocas durante décadas.  

Outros ativos significativos percebidos foram sua localização, no subsolo de 

um prédio modernista localizado no que já foi o núcleo comercial do centro da cidade 

do Rio de Janeiro; e a relação muito próxima com intelectuais célebres da cidade, 

personificados idealmente na figura de Carlos Drummond de Andrade. O escritor 

mineiro, chefe de gabinete do Ministério da Educação e Saúde (MÊS) durante as 

décadas de 1930 e 1940, dedicou ao menos seis crônicas àquele espaço livreiro e tinha 

na visita à Livraria Da Vinci um hábito cotidiano. Com o tempo, a livreira tornou-se 

uma pessoa de suas relações.  

Nas considerações finais, à luz do que foi apresentado sobre a Livraria 

Leonardo da Vinci, a ideia foi recuperar os argumentos centrais da dissertação e 

salientar a importância do caso analisado no âmbito artístico-intelectual carioca e assim 

propor novos elementos ao debate contemporâneo sobre os atuais desafios enfrentados 

pelas livrarias, num momento de transformações profundas no campo editorial. Entre 

eles, uma reflexão final sobre o papel de alguns espaços na convivência cultural e de 

sociabilidade literária das cidades brasileiras do século XX, com especial atenção 

àqueles dedicados aos livros e à leitura, a exemplo das bibliotecas e das livrarias. 
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As livrarias deveriam contar com algum tipo de proteção ou suporte 

governamental que garantisse sua existência? Elas poderiam ou deveriam ser 

consideradas espaços de memória e, portanto, passíveis de um sistema de preservação 

institucional ou governamental? Embora o novo desenho do trabalho não pretenda dar 

conta de tais questionamentos, o possível fechamento da livraria, anteriormente à sua 

venda, fez emergir o debate sobre a patrimonialização de certos lugares da cidade, 

discussão levantada por parte da opinião pública e entre os clientes mais saudosos da 

Da Vinci. Sem a intenção de verificar a legitimidade ou a viabilidade do pleito, mas sim 

a complexidade da temática aplicada ao caso das livrarias, foi trazido o conceito de 

“espaços de recordação” da pesquisadora Aleida Assman  na obra Espaços da 34

recordação: formas e transformações da memória cultural. Trata-se de locais que 

abrigam o desejo de contato com o sagrado, atualizado na contemporaneidade pelo 

desejo de contato com o passado. Espaços que podem ou não serem institucionalmente 

reconhecidos, mas que estão sendo contemplados no repertório de vivências culturais 

dos cidadãos na atualidade.  

Na primeira parte serão utilizadas as obras de referência Book business: 

publishing past, present and future, de autoria de Jason Epstein ; The business of 35

books: how international conglomerates took over publishing and changed the way we 

read, de autoria de André Schiffrin . Ambos os autores com carreira em editoras, 36

considerados porta-vozes do setor nos Estados Unidos. Para completar a tríade, a obra 

de autoria de John B. Thompson , um sociólogo americano professor em Cambridge, 37

intitulada Mercadores de Cultura.  

Embora nem sempre com opiniões convergentes sobre o presente e o futuro do 

campo editorial, as três obras reunidas conseguiram ser bastante coesas na análise 

conjuntural das mudanças na cadeia de produção do livro, iniciadas no século XX e 

fortalecidas no XXI, e suas consequências para praticamente todos os elos da cadeia, 

inclusive a recepção, que corresponde à fruição e ao consumo de conteúdo escrito pelos 

 ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. Campinas: 34

Ed.Unicamp, 2011.

 EPSTEIN, Jason. Book business: publishing past, present, and future. New York: WW Norton & Company, 2002.35

 SCHIFFRIN, André. The business of books: how international conglomerates took over publishing and changed 36

the way we read. New York: WW Norton, 2001.

 THOMPSON, 2013.37
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leitores. No panorama brasileiro, algumas pesquisas oficiais do setor trouxeram 

apontamentos reveladores, para não dizer desanimadores, do quadro de 

desenvolvimento da cadeia do livro no país e dos hábitos de leitura tão pouco 

arraigados dos brasileiros .  38

Para tanto, foram utilizados o estudo dos pesquisadores Fabio Sá Earp e 

George Kornis , com o título “A economia da cadeia produtiva do livro”; e a ultima 39

edição da pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, realizada pelo Instituto Pró-Livro  40

em parceria com o IBOPE. Além destes autores, foram recuperadas reflexões do 

historiador francês Roger Chartier  sobre o impacto da revolução digital no campo de 41

produção editorial e da leitura nas obras Aventura do livro: do leitor ao navegador e na 

entrevista feita com o autor por Robert Darnton. 

 BRAGANÇA, Aníbal. As políticas públicas para o livro e a leitura no Brasil: o Instituto Nacional do Livro (1937-38

1967). Matrizes, São Paulo, v.2, n.2, p. 221-246, 2009.

 EARP, Fabio Sá; KORNIS, George Edward. A economia da cadeia produtiva do livro. Rio de Janeiro: BNDES, 39

2005.

 INSTITUTO PRÓ-LIVRO. Retratos da leitura no Brasil. 4. ed. São Paulo, 2016.40

 CHARTIER, 1998. 41
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2 DE MARTIN A DA VINCI: PANORAMA HISTÓRICO DAS LIVRARIAS 
IMPORTADORAS 

A proposta do capítulo é apresentar o desenvolvimento do varejo livreiro no 

país, com especial atenção ao segmento dedicado aos livros importados, através de 

alguns dos principais acontecimentos históricos ligados à indústria editorial brasileira, 

que tem a chegada da Família Real portuguesa à Colônia, em 1808, como marco inicial. 

Com a contribuição de pesquisa acadêmica sobre a história editorial brasileira, é 

proposta uma retrospectiva histórica da importação de livros nos séculos XIX e XX. 

Após a retomada histórica, o capítulo se divide entre  uma análise da influência 

francesa nas atividades de editoração e livreira no Brasil e uma análise dos atributos 

comuns encontrados nas livrarias consagradas no país.  

2.1 Retrospectiva da atividade livreira-editorial no Brasil dos séculos XIX e XX 

A chegada da Família Real portuguesa é considerada um divisor de águas na 

atividade livreira do país. Antes deste período, as atividades editoriais e de impressão 

eram proibidas pela legislação monárquica, que visava controlar o acesso das colônias 

do Reino às obras e às ideias nelas contidas. Embora 1808 seja aceito como “marco 

inaugural” da produção editorial no Brasil, sabe-se que a atividade foi iniciada em 

Portugal, no Arco do Cego, e que anteriormente ao desembarque da Corte já existia 

razoável atividade livreira na Colônia . Isto se dava graças à importação e ao escambo 42

de livros e impressos portugueses, e também ao mercado paralelo, dedicado às obras 

censuradas que chegavam na bagagem dos colonizadores letrados, professores e 

contrabandistas .  43

A análise das licenças emitidas pela Mesa do Desembargo do Paço no Rio de 

Janeiro, relativas aos pedidos de despacho de livros às principais cidades brasileiras, e 

os pareceres emitidos pelos censores régios demonstram que a atividade livreira já era 

frequente desde o final do século XVIII na Colônia. A chegada da Corte promoveu a 

 BRAGANÇA, Aníbal. Uma introdução à história editorial brasileira. Cultura: Revista de História e Teoria das 42

Ideias, Lisboa, v. 14, série 2, 2002, p. 57-83. 

 IPANEMA, Marcelo; IPANEMA, Cybelle. Subsídios para a história das livrarias. Revista do Livro, Rio de Janei43 -
ro, v. 32, 1968, p. 23-31. 
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oficialização de algumas destas atividades (editoria e tipografia) e o seu florescimento, 

principalmente após 1815 . Embora os números disponíveis não sejam fontes 44

integralmente confiáveis, pois os livros eram vendidos em estabelecimentos comerciais 

multifacetados – ao lado de mapas, relógios, tecidos e meias –, eles servem como 

indicativo do crescimento do mercado editorial no período. Segundo a pesquisa de 

Márcia Abreu , nos inventários da cidade alguns indivíduos eram admitidos como 45

livreiros pelas autoridades, sem necessariamente o serem. 

Desde o princípio as atividades relacionadas ao setor editorial foram 

desenvolvidas e praticadas, em sua grande maioria, por estrangeiros atraídos à Colônia 

por uma conjunção favorável de fatores. Fosse pela especialização técnica necessária e 

inexistente no país, fosse pela inércia (ou desinteresse) do império português em 

estimular o desenvolvimento da indústria nacional, fosse por barreiras políticas ou 

econômicas que dificultavam o exercício destas atividades no Velho Mundo, muitos 

europeus – entre franceses, alemães e portugueses – se ocuparam dos ofícios ligados ao 

campo editorial no Brasil. 

Segundo pesquisas anteriores , Paulo Agostinho Martin é considerado o 46

primeiro livreiro-editor da Colônia. As edições que fazia eram impressas na Imprensa 

Régia, inaugurada em 1808, mas sua livraria data de época anterior. Chegou de Lisboa 

com 20 anos, em 1799, quando deve ter iniciado suas atividades de comerciante 

livreiro, assessorado pelos conhecimentos e capital de seu pai, um próspero francês, 

comerciante de livros radicado em Lisboa .  47

A livraria de Paul Martin destacou-se pelo pioneirismo comercial: estabeleceu-

se como principal ponto de venda da Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal editado 

na Colônia; utilizou-se de anúncios publicitários tanto no jornal da Colônia quanto nos 

periódicos lisboetas, quando passou a anunciar as obras produzidas no Brasil; e 

posteriormente mostrou-se em dia com os interesses dos seus leitores ao colocar no 

catálogo as obras e os panfletos dedicados aos ideais constitucionais que culminaram na 

Reforma Constitucional de Portugal e no fim do absolutismo monárquico em 1821.   

 NEVES, 2002.44

 ABREU, 2009.45

 BRAGANÇA, 2001.46

 Ibid., p. 57-83.47



!  25

A primeira metade do Oitocentos testemunhou a popularização de sucessivas 

edições de uma mesma obra, publicada em diferentes países (Brasil, Portugal e França), 

viabilizada pela criação de um mercado de livros escritos em português produzidos em 

Paris ; assim como assistiu à multiplicação das casas francesas dedicadas à impressão 48

e ao comércio livreiro. Tratava-se das filiais dos Irmãos Firmin Didot, do Bossange e 

do Aillaud, a Livraria Laemmert (1833), a Livraria Mongie (1837), a Livraria Garnier 

(1845) e a Livraria e Tipografia Lombaerts (1848).  

Na segunda metade do século, outras livrarias-editoras nasceram na cidade do 

Rio de Janeiro, tais como a casa de Serafim José Alves (1871), depois dirigida por 

Jacintho Ribeiro dos Santos; a Livraria dos Irmãos Cruz Coutinho; a Livraria Moderna, 

de Domingos Magalhães & Cia.; a Livraria do Povo, do livreiro-editor Pedro da Silva 

Quaresma (1879); a Livraria Castilho; a Livraria H. Antunes, que editou livros e 

folhetos populares, assim como a Livraria João do Rio, de Savério Fittipaldi. 

Excetuando os irmãos Cruz Coutinho, que estavam ligados a uma empresa portuguesa, 

a maioria delas nasceu como empreendimentos nacionais, nas mãos de estrangeiros, 

especialmente portugueses, que dividiam com os franceses o domínio do comércio 

varejista carioca . 49

O século XIX ficou conhecido como o “século das letras” pela importância e 

pelo prestígio que os livros e periódicos gozaram junto às elites comandantes do Reino, 

assim como pela expansão dos meios de produção dos impressos, pelas significativas 

melhorias no produto final e pela sofisticação do mercado livreiro através da 

segmentação dos leitores. Foi o século, no Brasil, do surgimento das casas 

especializadas na venda de livros – em sua grande maioria  – e do crescimento das 

bibliotecas particulares, endossadas tanto pelo poder imperial quanto pela pequena, mas 

influente, comunidade letrada do país. O livro passou a ser considerado peça-chave na 

educação formal e moral dos cidadãos, embora no Brasil as atividades livreiras e 

práticas de leitura tenham se iniciado muito tardiamente em relação a outras colônias 

do continente .50
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A situação do mercado editorial no Brasil da virada do século ainda era 

bastante adversa para a produção editorial nacional. Após um breve período de 

prosperidade devido ao momento pós-guerra, quando os preços das moedas europeias 

estavam em queda, o custo de vida do brasileiro no final de 1923 já tinha dobrado em 

relação ao final da Primeira Guerra Mundial . A indústria editorial nacional foi 51

duplamente castigada no período, pela diminuição do poder de compra do público leitor 

e pelo imposto de importação do papel, que já era superior àquele que incidia sobre o 

livro importado e fora sobretaxado pelo Congresso com o objetivo de proteger a 

indústria nacional produtora de papel . 52

A primeira guerra mundial e suas consequências tiveram um efeito 
extremamente estimulante sobre a indústria brasileira, na medida em que os 
produtos locais foram substituindo cada vez mais produtos importados não 
disponíveis. Entre 1917 e 1920, a indústria manufatureira paulistana cresceu 
cerca de 25% ao ano. Em seguida, até mesmo a atividade editorial brasileira 
iria ser beneficiada. Contudo, por ocasião da morte de Francisco Alves, em 
1917, ainda não havia qualquer sinal desses benefícios. Na verdade, a 
situação do comércio de livros era extremamente desalentadora. Eram 
poucos os pontos de venda de varejo e praticamente limitados aos bairros 
mais ricos do Rio e de São Paulo; a maior parte dos negócios estava baseada 
na importação, principalmente de Portugal e da França. A produção editorial 
que tinha lugar no Brasil raramente se aventurava além dos campos seguros 
dos livros didáticos e das obras de Direito e legislação brasileiros e, mesmo 
assim, não passava de uma atividade casual e secundária das grandes 
livrarias.  53

O setor de importação de livros, até então um dos maiores beneficiados nas 

políticas fiscais brasileiras, não passaria ileso, sofrendo um revés logo depois. Os 

efeitos da crise econômica mundial (1929) foram determinantes para as mudanças no 

setor, cuja economia dependia quase exclusivamente da exportação de bens primários, 

com destaque para o café. Entre maio de 1930 e outubro de 1931, com a queda do valor 

do mil-réis e a subida vertiginosa das moedas estrangeiras, o livro francês encareceu 

600%, passando de um preço médio de 3$000 para 18$000 . No período de 1928 a 54

1932, houve uma queda de dois terços no volume de importações de livros no Brasil. 

Entre os portugueses, a diminuição foi de três quartos (de 154 toneladas para 42); já os 

franceses tiveram uma queda mais gradual no início (de 314 para 98 toneladas), 
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atingindo seu declínio maior em 1936, com apenas 19 toneladas de livros, 94% abaixo 

de 1928 .  55

Entre 1933 e 1935, os livros importados em geral, e os franceses em particular, 

já estavam totalmente fora do alcance da maioria dos leitores brasileiros (isto 

representava 1/4 das importações de livros, porém menos de 1/10 em volume ). Foi 56

neste período que Briguiet comprou a Garnier e a Casa Garraux foi vendida por 

Bressone, que abriu a confeitaria “A menina de chocolate!”, bela ilustração da 

“decadência revolucionária das importações de livros franceses no mercado 

brasileiro” . O livro brasileiro, pela primeira vez desde o marco inaugural da indústria 57

editorial, era competitivo frente aos importados. A conjuntura econômica mundial, 

somada ao contexto político nacional iniciado com a Revolução de 1930, resultou num 

cenário extremamente vantajoso para o desenvolvimento da indústria nacional do livro.  

O fim da Primeira República (1889-1930) significou o fim de um regime 

oligárquico maquiado como democracia liberal moderna, o fim da extrema dependência 

econômica da exportação agrícola e da hegemonia social de uma elite cafeeira 

francófila . Na produção intelectual, também significou o fim da idealização do estilo 58

de vida europeu, abrindo espaço para pensar questões nacionais e descobrir “os 

encantos de ser brasileiro” . A Revolução de 1930 e a instauração do Estado Novo são 59

inflexões importantes na História do país, assim como constituem marcos no 

desenvolvimento editorial nacional, equiparável à chegada da Corte em 1808 .  60

Mesmo que por razões alheias ao próprio setor –- crescimento de 50% do PIB 

entre 1930 e 1937  –, a indústria soube aproveitar-se do momento auspicioso, 61

ocasionando um boom no mercado editorial nacional, com crescimento de 40% em 

1936 (versus 1935) . Estas primeiras décadas do século acabaram por testemunhar 62

 HALLEWELL, 2012, p. 439-440. 55

 Ibid., p. 552. 56

 Ibid., p. 488. 57

 Ibid., p. 463.58

 Na literatura, esta onda nacionalista havia surgido na prosa modernista com Macunaíma, de Mário de Andrade, e 59

na ficção regionalista A Bagaceira, de José Américo de Almeida, ambos de 1928 (HALLEWELL, 2012, p. 463). 

 Ibid., p. 463. 60

 Ibid., p. 465. 61

 SORÁ, 2010, p. 325. 62



!  28

também o surgimento de novos atores da indústria editorial nacional, que iriam 

transformar a forma como a cadeia de produção estava organizada e trazer inovações 

para o negócio, personificados em figuras como Monteiro Lobato, José Olympio e 

Henrique Bertaso, da Livraria Editora Globo, de Porto Alegre.  

O primeiro, mais popularmente conhecido pela sua produção literária do que 

pelo talento empresarial, foi personalidade importante na modernização da atividade 

editorial e livreira brasileira . Monteiro Lobato, além de autor pioneiro na 63

democratização da literatura através de um novo estilo de escrita, esteticamente mais 

palatável, implantou inovações em diversos elos da cadeia: ao convocar proprietários 

de bancas de jornal, papelarias, farmácias e armazéns para venderem livros, criou uma 

rede de distribuição de mais de dois mil pontos em todo o país ; ao pagar 10% de 64

direitos autorais aos seus autores, quando não oferecia participação nos lucros, práticas 

fora da norma para a época; ao utilizar-se de técnicas comerciais vistas com 

desconfiança pela parcela mais tradicional do varejo livreiro, como a ampla utilização 

de publicidade nos jornais e capas chamativas para despertar a atenção do público 

pouco acostumado a comprar livros .  65

Mesmo com a falência de sua empresa em 1925, Monteiro Lobato é 

considerado visionário por alguns, um pioneiro que criou um empreendimento editorial 

inapto a prosperar no seu tempo. Foi um dos primeiros a propor mudanças 

significativas no setor, aquele que ceifou o caminho para os outros que viriam a seguir, 

dando novos contornos à produção editorial brasileira. José Olympio Pereira Filho 

pertence a esta geração de editores que seguiram o criador do Jeca Tatu, trazendo 

mudanças significativas, comercialmente bem-sucedidas, para os negócios do ramo.  

Após alguns anos de trabalho na Casa Garraux – a livraria mais importante de 

São Paulo no período –, na qual começara como ajudante geral e em pouco tempo 

gerenciava a seção de livros, José Olympio abriu a livraria homônima na Rua da 

Quitanda nº 19A, na capital paulista, em 1931. Ao mudar-se para o Rio de Janeiro em 

1934, já tinha publicado alguns livros, mas ainda não havia definido uma linha editorial 

mestra. Foi com a publicação de autores ligados ao movimento modernista, sobretudo 
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os nordestinos, que José Olympio consagrou-se como grande editor de escritores 

nacionais. Em 1934, publicou trinta e duas obras, em 1935 cinquenta e nove novos 

livros, em 1936 sessenta e seis, tornando-se, assim “o maior editor da cultura 

nacional”  no segmento literário. Pode-se afirmar que publicou todos os escritores 66

importantes da época, com exceção de Érico Veríssimo, que fazia parte de grupo 

concorrente na região Sul do Brasil .  67

Instalada na Rua do Ouvidor, quase em frente à Garnier, a Livraria José 

Olympio também se mostrava atualizada na importação das obras europeias mais 

recentes, embora os importados estivessem com custos impraticáveis para o leitor 

médio e não fossem o centro do seu negócio, assumindo a proeminência que outrora 

estava com a congênere francesa. Editor de postura política neutra, soube fazer e 

conservar amizades em todos os espectros políticos conhecidos, fazendo-se íntimo de 

Plínio Salgado, Getúlio Vargas e tantos outros. Era considerado generoso com seus 

autores e oferecia-lhes, além dos direitos autorais, amizade, atenção e proteção, em 

alguns casos. Como resultado, tornou a livraria ponto de encontro entre escritores e 

artistas, que ali se reuniam, conversavam, deixavam recados, usando a “casa” até como 

endereço para correspondência .  68

Para os autores da casa, a arte de José Olympio era a amizade de todo 
mundo. Condição aparentemente suficiente para explicar por que foi ele o 
grande editor de um cânone da cultura nacional impressa. A amizade, atitude 
de dar sem interesse em receber, de construir relações benéficas, antepõe a 
força do dom, como as artes ou como uma variante da arte. Neste caso sua 
possibilidade deve mais à inspiração, à natureza das pessoas que têm o poder 
de encantar, que ao ensino e à aquisição de uma competência por 
procuração, como na forja de um ofício.  69

Em sua trajetória, construiu-se a reputação de que sua natureza generosa e 

encantadora fora mais importante que o tino comercial na construção do seu império . 70

A imagem de José Olympio ficou cristalizada como um editor singular, que utilizava 

seus contatos e sua imensa habilidade social para fazer amigos e estabelecer relações de 
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confiança longevas, sem descuidar do lado comercial do seu empreendimento. Em 

1955, após um fechamento temporário para a construção de um prédio que abrigaria a 

editora e a nova loja, a Livraria José Olympio encerrou suas atividades em definitivo. O 

que era centro do negócio no início da sua história transformou-se em atividade 

secundária diante da intensa atividade editorial, acompanhando as mudanças da 

indústria. 

 O varejo livreiro deixara de ser o ramo de atividade principal do campo 

editorial no Brasil, a porta de entrada para outras atividades, como a editoria e a gráfica. 

O centro do Rio de Janeiro já não era mais o ponto irradiador da vida social e 

intelectual da cidade, e a alta dos aluguéis inviabilizava este tipo de negócio. Os 

escritores e intelectuais haviam se apropriado de outros pontos de encontro, e o livro 

havia perdido espaço para outras atividades de lazer entre a classe média brasileira. A 

partir da década de 1940, as livrarias foram perdendo paulatinamente sua relevância e 

sua centralidade na identificação intelectual – uma exceção notável é a Livraria São 

José, nascida em 1926, que obteve grande prestígio neste período (1947-1967), época 

em que lançou as tardes de autógrafos na cidade (1954). Com isto, foram sendo 

substituídas por outras instituições ligadas à produção cultural, tais como as 

universidades, bibliotecas, organismos estatais ligados à educação e à cultura .   71

Outra livraria-editora importante no período foi a Editora Globo de Porto 

Alegre, que iniciou suas atividades como livraria e, em 1883, constitui-se como editora, 

no centro da capital gaúcha. Além da edição quinzenal da revista O Globo, a editora 

dedicou-se aos temas regionais do Rio Grande do Sul e à tradução de romances norte-

americanos, voltados ao gosto popular. Após 1940, a editora lança obras ligadas às 

ciências humanas, dicionários, gramática e livros de culinária e lazer. Na década de 

1950, já estava voltada aos livros técnicos e científicos .  72

A Editora Globo, de Porto Alegre, ficou conhecida pela escolha editorial 

inovadora para o período, ao propor a tradução de best-sellers vindos principalmente 

dos Estados Unidos da América, mas também da França, Alemanha e da Itália. Além 

disto, implementou estratégias comerciais pouco usuais ao permitir a venda de livros 
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em consignação às livrarias. Junto a isto, criou uma equipe especial para tradução de 

suas obras, outra para cuidar da parte visual das coleções e um departamento 

responsável por produzir conteúdo literário e jornalístico, que seria usado como moeda 

de troca pela divulgação de seu catálogo nos jornais da cidade .  73

Conforme exposto, a primeira metade do século XX foi palco de mudanças no 

país e de um significativo rearranjo no mercado editorial. Houve um declínio da 

importação de livros e da influência francesa no comércio livreiro, o início da produção 

editorial nacional, o surgimento de editoras brasileiras que modernizaram as atividades 

da indústria e a ascensão da capital paulista como principal polo manufatureiro do país, 

um dos maiores centros gráficos do hemisfério ocidental. Em 1941, 70% do material de 

leitura lido no país era produzido em São Paulo. No entanto, o Rio de Janeiro ainda 

continuava a ser o centro da produção editorial, abrigando as casas editoras inovadoras 

e mais da metade das edições de obras brasileiras. À cidade de São Paulo ficava 

destinada a edição de livros didáticos e infantis .  74

Enquanto a produção nacional se desenvolvia ao longo das cinco primeiras 

décadas, a importação de livros continuou a ser prejudicada, tanto pelo cenário interno 

quanto pela conjuntura política e econômica europeia. Em 1939, com o bloqueio naval 

inglês dos suprimentos enviados pelos territórios em controle dos alemães, todos os 

livros importados estavam impossibilitados de chegar ao seu destino nas Américas, 

incluindo aqueles provenientes do maior país exportador de livros para o Brasil, a 

França. Com os patamares de importação de livros alinhados àqueles de 1936, começou 

a haver no mercado importador uma gradativa substituição dos livros europeus por 

aqueles produzidos nos Estados Unidos. Antes do final da Segunda Guerra Mundial, em 

1943, um número significativo de livros norte-americanos já ancorava nos portos 

brasileiros, chegando a representar 43% de todas as importações de livros .  75

Durante a Segunda Guerra Mundial, os livreiros brasileiros voltaram sua 

atenção à produção editorial dos vizinhos americanos, dos Estados Unidos e também 

dos outros países latino-americanos, cuja indústria estava em expansão e cuja língua era 
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cada vez mais aceita entre os leitores brasileiros. Após o final da Segunda Guerra 

Mundial e a recuperação de parte do mercado de livros importados pela França, os 

Estados Unidos mantiveram as relações comerciais com o país e, em 1953, já 

ocupavam a segunda posição no mercado importador de livros. Após a euforia editorial 

da década de 1930, que atingiu seu clímax na década posterior, houve um novo 

momento de retração na indústria nacional no início dos anos 1950 e, “[…] em 1953, o 

Brasil viu-se com menos editoras do que em 1936” . 76

2.2 A influência francesa na indústria editorial brasileira 

Conforme afirma a historiadora Tania Ressone, os comerciantes franceses que 

aqui chegaram eram imigrantes à procura de oportunidades no “Novo Mundo” ou 

fugindo de problemas políticos no seu país de origem. O estabelecimento do novo 

negócio estava vinculado, muitas vezes, a sócios e familiares que permaneciam na 

França. Embora no início não conseguissem se sustentar somente com a venda de 

livros, após a segunda metade do século a prosperidade foi conquistada por muitos 

deles . 77

Inicialmente, eram conhecidos como “tratantes de livros” e não gozavam de 

boa reputação entre a comunidade residente ou as autoridades locais, que os 

consideravam responsáveis pela entrada de obras estrangeiras proibidas pela censura 

régia. Esta situação se modificou na segunda metade do século XIX, quando deixaram 

de ser considerados “perigosos” e passaram a ser vistos como respeitáveis cidadãos, 

verdadeiros empreendedores da cidade em desenvolvimento, muitos ainda ligados ao 

ramo varejista . 78

Além de Paulo Martin, português descendente de franceses, outros livreiros-

editores franceses se estabeleceram quase concomitantemente à Corte portuguesa na 

colônia. Entre eles, Pierre Constant Dalbin chegou em 1816 e abriu a P. C. Dalbin & 

Ca, trabalhando em associação com outros livreiros parisienses responsáveis pela 

publicação das obras que Dalbin vendia no Rio de Janeiro, onde permaneceu até 
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1821 ; Lozan Vial, Jean Jacques Gas, Hippolyte Ladevèze, Jean Boneille, Philipe 79

Roure e François Maulaz apareceram como possíveis livreiros radicados na Corte luso-

brasileira, dentre estes pelo menos quatro tinham casa de comércio e vieram para o 

Brasil após a Restauração Francesa, entre 1815 e 1819, registrando-se dois como 

nobres, três como negociantes e o último como comerciante .  80

Ademais dos saberes envolvidos no processo de editoração, produção e 

comercialização do livro, os franceses trouxeram na bagagem muitos livros proibidos 

de circular na França e outras localidades europeias, incluindo aquelas sob domínio 

português. Estas obras eram consideradas “subversivas” devido ao conteúdo 

“moralmente questionável” ou politicamente associado ao liberalismo e 

constitucionalismo, ideias rejeitadas pela maioria ainda monárquica e conservadora. 

Mesmo com a atuação da censura portuguesa, que contava com homens letrados, 

intelectuais aptos a avaliar uma obra pelo conteúdo, a circulação de obras com os 

“abomináveis princípios franceses” foi sendo dificultada com o passar dos anos, mas 

jamais interrompida . 81

Evidencia-se, entretanto, que a atuação dos livreiros franceses era sobretudo 

comercial, portanto, estava menos identificada com o papel de adidos de novas ideias e 

mais com o de promotores de vendas, priorizando esforços comerciais àquelas obras de 

influência iluminista já assimiladas e presentes nas bibliotecas particulares brasileiras 

do século XVIII, como afirma a pesquisadora Lúcia Maria Bastos das Neves: 

Esses “tratantes de livro” continuavam a tornar acessórios à elite portuguesa 
no Brasil os mesmos clássicos da Ilustração e alguns dos “ideólogos”, que se 
encontravam nas bibliotecas particulares de Minas Gerais em 1789, do Rio 
em 1794, e da Bahia em 1798 – como Montesquieu, Voltaire, Raynal, 
Rousseau e Volney. No entanto, a rede de distribuição tornara-se 
indubitavelmente mais sólida e permanente, revelando que, também no 
Brasil, as Luzes constituíram um bom negócio.  82

Juntamente com as obras francesas – originais ou traduzidas, aprovadas ou 

censuradas –, eles trouxeram o métier necessário para a produção de livros, como 

também o conhecimento para promovê-los, importando técnicas comerciais já 

 BRAGANÇA, 2001.79

 NEVES, 2002.80

 Ibid. 81

 Ibid.82



!  34

consagradas na Europa – os panfletos, folhetos, almanaques e jornais foram 

importantes aliados de vendas, desde as primeiras décadas do século XIX . Não se 83

pode ignorar o interesse dos franceses pelos periódicos, que passaram a receber 

investimentos em maquinário e contratação de profissionais especializados, a contar 

com o auxílio de aprendizes, capacitados nas oficinas. Foi na mesma época que Pierre 

René François Plancher de la Noé, recém-chegado ao Brasil para buscar refúgio 

político, lançou sua editora (1824) e, em seguida, o periódico O Espectador Brasileiro 

(1824-1827), algumas revistas e o Jornal do Commercio (1827), em substituição ao 

antigo Diário Mercantil, que acabara de adquirir . 84

A hegemônica influência francesa no primeiro centenário de atividades 

livreiras no Brasil pode ser explicada a partir de dois eixos conjunturais centrais: o 

processo de expansão da atividade que ocorreu naquele país, quando já era um mercado 

amadurecido editorialmente, e o domínio cultural francês no mundo ocidental daquele 

período, atraindo, além dos pioneiros, outras firmas já estabelecidas na França, 

dispostas a desbravar estes territórios ainda virgens e carentes de quase tudo, sobretudo 

de livros, como aponta o professor Aníbal Bragança:  

O processo de expansão das editoras parisienses, que tiveram início em 1813, 
quando começaram a enviar representantes comerciais à procura de 
encomendas da parte dos livreiros das províncias, foi muito favorecido no 
exterior pelo “domínio cultural do mundo contemporâneo pela França”, que 
lhes propiciava boas oportunidades de negócios em mercados estrangeiros. 
Antes da Garnier Frères, instalaram filiais no Brasil, diretamente ou por 
associação, os livreiros-editores Bossange e Aillaud, Mongie e os irmãos 
Firmin Didot.  85

Comercialmente a parceria era vantajosa para ambos, já que os custos da 

impressão no Brasil eram altíssimos, o que tornava a operação comercialmente inviável 

para os livreiros da Colônia. Hallewell  afirma que, “mesmo pagando o frete 86

transatlântico, que na metade de 1840 na viagem Le Havre-Rio custava 50 francos por 

tonelada mais 10% ad valorem, o produto europeu era mais barato e de melhor 

qualidade”. Segundo o autor, o alto custo de vida no Rio de Janeiro – devido à 
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dependência de mercadorias importadas, à inflação crônica e (após 1844) às crescentes 

tarifas protetoras – elevou os custos industriais de tal maneira que em 1890 os serviços 

tipográficos feitos na cidade custavam duas vezes mais que os europeus, e os serviços 

gráficos com ilustrações podiam chegar até três vezes o valor cobrado na Europa.  

Mesmo entre os livreiros não franceses, era prática manter boa relação com 

casas editoras francesas, uma vez que as vantagens comerciais da impressão na França 

eram reconhecidas por todos . No final da década de 1850, existiam no Brasil cerca de 87

70 estabelecimentos ligados à atividade de compra, venda e impressão, mas muitos 

destes eram ligados a casas matrizes na França ou associados às editoras francesas, 

provavelmente pelas mesmas razões . 88

Sabe-se que este longo relacionamento entre as casas editoras francesas e suas 

filiais (ou parceiras) brasileiras não teria florescido se não houvesse imensa admiração 

e apreciação da cultura francesa entre as camadas letradas e dominantes. Grande parte 

dos leitores, escolarizados segundo uma grade curricular padrão, era capaz de ler em 

francês e estava sujeita aos modismos trazidos pela Corte, entre eles a francofilia, 

“prática comum no seio da sociedade imperial portuguesa” . 89

Esta adoração à cultura francesa, também chamada de “galofilia”, estava 

arraigada no seio da elite brasileira. Ler ou falar em francês, vestir-se ou comportar-se 

de acordo com os padrões franceses era norma social, fato que contribuiu para o 

sucesso do mercado editorial francês no Brasil e responsável também pelo 

aparecimento de novas tendências e modismos literários, sobretudo a corrente 

espiritualista-filosófica. Vale lembrar que a devoção aos costumes franceses permitiu a 

circulação de títulos “moralmente duvidosos”, facilmente censuráveis em comitês na 

Bélgica ou na França, e que podiam ser encontrados anunciados em jornais cariocas do 

período .  90

Como lembra o antropólogo Gustavo Sorá , quando recupera os primeiros 91

anos da vida do editor-livreiro José Olympio (1902-1990), ainda como encarregado do 
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setor de livros na Casa Garraux, a influência francesa na vida social e no comércio se 

estendia até a província de São Paulo, já na segunda metade do século XIX. Os 

produtos franceses, dentre eles o livro, eram considerados artigos de luxo e, portanto, 

símbolos de prestígio e distinção entre as camadas elitizadas da sociedade paulista. 

Entretanto, sabe-se que, neste período, a cidade do Rio de Janeiro era o centro político, 

econômico e cultural do país, ponto irradiador das principais tendências e movimentos 

culturais do país, concentrando, assim, a maioria das casas varejistas e livrarias 

francesas. Como testemunho, um trecho da obra do cronista Luiz Edmundo 

(1878-1961) que retrata a vida da sociedade carioca letrada na virada do século:   

As montras das livrarias resplandecem. O prestígio do livro francês, porém, 
continua imoderado e incondicional. Com que avidez o lemos! Nos colégios, 
ainda se estuda o nosso idioma pelas obras dos clássicos portugueses. Não há 
biblioteca sem o seu João de Barros encadernado em carneira, as obras de 
Gil Vicente e de outros marechais das letras lusas, velhos e novos, o infalível 
busto de Camões em terracota, com uma coroa da mesma massa na cabeça 
[…] Contudo persistimos franceses, pelo espírito, e, mais do que nunca, a 
diminuir por esnobismo tudo que seja nosso. Tudo, sem a menor exceção. O 
que temos, não presta: a natureza, o céu, o clima, o amor, o café. Bom, só o 
que vem de fora. E ótimo, só o que vem de França. […]  92

O livreiro que encarna a influência francesa na produção editorial brasileira do 

século XIX é Baptiste Louis Garnier . Nascido em 1823 na França, era irmão e 93

empregado dos irmãos Augusto e Hippolite na Libraire Garnier Frères (1833), em Paris. 

Ao chegar ao Brasil em 1844, instalou uma filial da empresa da família na capital do 

Império, que logo passou a ser de sua inteira propriedade, a B. L. Garnier. Em 1846, já 

se localizava na Rua do Ouvidor, logradouro que concentrava o comércio de produtos 

importados da Europa, itens destinados à elite local, com destaque para as 

marchandises francesas . 94

Baptiste Luiz Garnier, cuja firma comercial era B. L. Garnier, além de 
vender os livros franceses que trouxera junto com outras mercadorias, 
difundia as edições da matriz parisiense e atendia a uma clientela fascinada 
pela cultura francesa. Passou a oferecer aos autores brasileiros serviços 
gráficos e editoriais. Mandava imprimir as obras nos estabelecimentos 
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franceses com o selo de sua casa, que tinha endereço duplo, Paris e Rio de 
Janeiro. Calcula-se que chegou a imprimir 665 obras de autores brasileiros.  95

No início, como a maioria dos negócios nas mãos de franceses, a loja vendia 

também artigos de papelaria, guarda-chuvas, bengalas e charutos. Até o final da década 

de 1860, Garnier publicava livros em pequenas tiragens e pode ser considerado o 

primeiro editor instalado no país a considerar distintas as atividades de editoria e 

impressão, terceirizando os serviços gráficos da sua companhia . Embora algumas de 96

suas publicações tenham sido impressas em tipografias brasileiras, ele priorizou aquelas 

instaladas na França. Possivelmente, em princípio, deveu-se à origem da empresa e à 

fascinação dos leitores locais por tudo o que era francês – entre os livros mais caros, a 

encadernação francesa significava também um atrativo adicional –, mas sobretudo por 

razões econômicas, que serão exploradas a seguir. 

Segundo Hallewell , alguns fatores externos ajudam a explicar o sucesso do 97

seu empreendimento, tais como a relativa estabilidade política e a prosperidade 

econômica do período (pós-1850) – que ampliara a público leitor local, em especial o 

leitor de ficção, campo dominado pelo livreiro. Como é sabido, o livreiro nunca teve 

interesse na impressão de livros no Brasil, e a sua tipografia durou somente um ano. 

Entretanto, confiante da sua importância no estímulo à literatura nacional, procurou 

uma forma de legitimar seu trabalho como “promotor da cultura brasileira”. Pleiteou 

uma honraria imperial, concedida posteriormente através da condecoração da Ordem da 

Rosa, outorgada por D. Pedro II.  

Nos últimos anos de Baptiste à frente do negócio, já com a saúde debilitada, 

houve um declínio significativo nos negócios, mas ele manteve a linha editorial da casa 

até sua morte, em 1893. Quando seu irmão François-Hippolyte Garnier assumiu a 

firma, houve uma diminuição significativa no número de obras brasileiras publicadas, 

priorizando aquelas voltadas aos leitores do América Espanhola . Ao mesmo tempo, 98
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ele faz outro tipo de investimento na firma brasileira quando envia Julien Lansac para 

assumir a gerência da livraria  e recupera o prestígio de outrora, em 1898.  99

Em fins do século XIX, a nova sede, com quatro pavimentos e um apartamento 

no último andar, é construída, sendo inaugurada a 19 de janeiro de 1900. É também o 

momento em que novas edições de obras já consagradas e lançamentos são 

retomados . Embora já tivesse um lugar de destaque na vida literária da cidade, a 100

inauguração da nova Livraria Garnier foi um marco que coroou a importância da casa 

e, ao mesmo tempo, prenunciava seu declínio derradeiro. Este prédio, considerado 

muito moderno e luxuoso para a época, foi concebido por arquitetos franceses. O seu 

pórtico da entrada ficou conhecido como “a sublime porta”, uma referência aos locais 

destinados a algum tipo de rito de consagração.  

A morte de Hyppolite Garnier, em 1911, e o retorno do seu gerente Lansac 

logo depois, significaram a proximidade do fim. O ponto final da Garnier data de 1934, 

quando encerrou as atividades, passando à história como o mais bem-sucedido 

empreendimento de livreiros editores estrangeiros nos país , e finalizando um ciclo da 101

história editorial no Brasil. Foi então vendida a um antigo funcionário da livraria, que 

manteve a sede e o sobrenome no seu novo negócio (Livraria Briguiet-Garnier), mas 

priorizou o segmento de atuação do seu negócio anterior, uma importadora de livros 

franceses e italianos .102

2.3 Traços comuns às principais casas livreiras brasileiras 

A Livraria Garnier, mais importante casa livreira do século XIX e responsável 

por consagrar no Brasil a tipologia do livreiro-editor , já em tempos tardios em 103

comparação com outras nações europeias e também americanas, carrega em sua história 

elementos recorrentes da biografia das grandes livrarias brasileiras analisadas. O 

primeiro aspecto comum é o estabelecimento livreiro como local de troca intelectual e 
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convívio social entre as elites cultas da sociedade brasileira , imagem eternizada 104

através das imagens do luxuoso endereço da Garnier na virada do século.  

O segundo aspecto concentra-se na figura sempre singular e determinante do 

livreiro aqui representado por Baptiste Garnier, mas poderia ser Francisco Alves ou 

José Olympio em outros contextos. O terceiro aspecto diz respeito à relação simbiótica 

entre a livraria e pelo menos um intelectual de peso, uma espécie de padrinho literário. 

Na Garnier, o posto era do imortal Machado de Assis. Para terminar, a relevância da 

localização das casas livreiras e a relação com as instituições de poder instituídas, 

apontamento já feito por Chartier .  105

As livrarias, assim como os cafés e os saraus literários – como aqueles 

realizados na casa de Laurinda Santos Lobo no alto de Santa Teresa  –, se firmaram 106

como espaços de sociabilidade  e troca intelectual para as elites letradas do país, 107

contribuindo para o fortalecimento de laços e a formação de grupos com alguma 

identidade de interesse . A Garnier, além de ponto de encontro de intelectuais e 108

políticos, conquistou também outro status: era vista como palco de consagração para 

intelectuais ou literatos que conseguiam ser aceitos em algum dos grupos reunidos em 

torno dos grandes nomes da época, como Machado de Assis, Alberto de Oliveira, João 

Ribeiro e outros. E, segundo os mais atentos, o espaço acabava servindo para “reparar 

as injustiças” cometidas pela Academia Brasileira de Letras . 109

O hábito de frequentar as livrarias incorporou-se ao quotidiano dos 
segmentos mais instruídos da sociedade, contribuindo para a formação de 
núcleos de sociabilidade em torno de debates sobre questões de interesse 
político ou temas corriqueiros, que muitas vezes prosseguiam nos serões 
noturnos ou saraus, sobretudo na segunda metade do século. A frequência a 
esses estabelecimentos comerciais fez crescer os laços de relacionamento 
social entre os que tinham identidade de interesses.  110
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O hábito se perpetua até as primeiras décadas do novo século. Conforme 

reflete Gustavo Sorá , até esta época as atividades primárias do campo (livreiro, editor 111

e impressor) não estavam autonomizadas, portanto a centralidade da vida editorial 

ainda localizava-se na livraria, de maneira análoga à França de 1830, quando os 

livreiros eram os “mestres do jogo”. Os encontros entre a classe artística ou intelectual 

e a elite financiadora se davam em lugares de exibição, com a discussão e a criação de 

projetos que aconteciam nos salões e nas livrarias, como a Garnier no Rio de Janeiro ou 

a Garraux, em São Paulo.  

Como Sorá narra, na Livraria Garraux a “intelectualidade se encontrava com a 

aristocracia: acontecia, entre outras coisas, a legitimação da literatura como atividade 

de prestígio”. As livrarias desempenhavam, portanto, o papel de “lugares aglutinadores 

de uma esfera pública literária” , e a “Livraria Garraux estava na metade do caminho 112

entre os cafés e as livrarias mais convencionais, um local onde acontecia a apresentação 

oral de obras inéditas ou recém-lançadas perante um grupo restrito e selecionado ”. 113

Assim como outras pregressas, a livraria de José Olympio tornou-se ponto de 

encontro de intelectuais, local de sociabilidade  para escritores e intelectuais. Num 114

banco de madeira escura ao fundo da livraria se juntavam os habitués Graciliano 

Ramos, José Lins do Rego, Tomás Santa Rosa, Cândido Portinari, Gilberto Freyre e 

Jorge Amado. Entre as mulheres, encontravam-se Rachel de Queiroz e Adalgisa Nery, 

que se somavam aos médicos, professores e jornalistas frequentadores da casa . 115

Ironicamente, a livraria, polo aglutinador de intelectuais com ideais progressistas, 

acabou por obter seu clímax graças às práticas repressivas do governo Vargas entre 

1936 e 1937, o que provocou um estreitamento nos laços de amizade e solidariedade 

entre os membros e com o editor .  116

Os encontros da José Olympio na Rua do Ouvidor refletiam também a 

mudança dos tempos e das relações entre a classe dominante e os intelectuais, quando 
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as livrarias deixaram de ser um local de exibição social para se tornarem um tipo de 

confraria ou clube, onde havia um clima informal e um pressuposto de igualdade entre 

os partícipes . Como afirma Sorá  neste trecho: “Enquanto a Garraux era um lugar 117 118

de exibição social, onde se buscava a diferenciação entre os pares e a aplicação da 

etiqueta, a Livraria José Olympio era como a mesa de um bar, onde o clima sugeria 

uma igualdade de status entre os frequentadores”.  

No segundo aspecto aventado, a importância da figura do livreiro na 

construção da identidade da casa, temos o livreiro Baptiste Louis Garnier, considerado 

o sucessor de Paula Britto, editor pioneiro no lançamento de autores brasileiros, 

segundo palavras de Machado de Assis , entre outros. Garnier foi o empresário que 119

introduziu no Brasil práticas editoriais inovadoras, tais como: o formato francês do 

livro (mais barato), preço de capa fixo, pagamento de direitos autorais aos escritores 

brasileiros e contratação de editores e revisores “especializados” para resgatar textos da 

literatura barroca e neoclássica brasileira. Segundo pesquisadores, Garnier era um 

editor talentoso, determinado e incansável, que soube interpretar quem eram e o que 

desejavam os seus leitores em potencial, promovendo a conjugação entre a imprensa e a 

literatura  e editando os autores mais notáveis de seu tempo.  120

Entretanto, a maioria das narrativas sobre o livreiro valorizam traços menos 

nobres de sua natureza. Retratado de forma nada simpática e pouco afetuosa pelos 

cronistas do seu tempo – homem baixo, gordo, míope, enorme cabeça redonda e vestes 

desmazeladas  –, o seu perfil serve para representar a forma como muitos dos 121

livreiros foram personificados ao longo do tempo. Outro exemplo são aqueles descritos 

por Robert Darnton : o comerciante astuto e ambicioso, disposto a sacrificar a ética 122

em nome do lucro. Baptiste Louis Garnier, além destas características, é sempre 

lembrado por sua avareza, como nestas passagens de Luiz Edmundo: 
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Não abria uma carta recebida sem examinar-lhes o selo, porque o mesmo 
podia estar sem carimbo e, assim, aproveitável. Os selos carimbados punha-
os de lado, numa caixa, talvez para vender em França, depois, a 
colecionadores. Abria os envelopes em que vinha a sua correspondência, 
com uma faca de marfim e, cuidadosamente, os empilhava, para aproveitar, 
depois a parte não escrita, como papel para notas, para bilhetes, para fichas 
de livros. Pingo de lacre que caísse no chão era pingo aproveitado. E dizem 
até que, quando ia ao restaurante, espantava os garçons, pois, com o miolo 
do pão de tal forma limpava o prato em que comia, aproveitando a última 
migalha ou o vestígio do molho, que acabava deixando-o como novo em 
folha. 

Fazia todas essas coisas lamentando-se:                                                                                       
Ah! si j’étais riche comme mon frère!  
O irmão era o grande Garnier, editor em Paris.  
Morreu deixando quase sete mil contos, por uma época em que as livrarias, 
como a do Briguiet, eram montadas com dez contos de réis, legando toda a 
sua imensa fortuna ao irmão, já podre de rico, livreiro em Paris.  123

Nesta mesma obra, a forma de apresentar outro livreiro mais ou menos 

contemporâneo de Garnier, Francisco Alves, é bastante similar . Já na primeira 124

metade do século XX, temos um exemplo que antagoniza esta representação e positiva 

a figura do livreiro: José Olympio. O editor-livreiro é sempre descrito como criatura de 

confiança, generosa e sociável, características diretamente associadas à sua trajetória de 

sucesso nos negócios, mais até do que suas habilidades empresariais.  

O terceiro traço comum, a parceria entre a casa livreira e um autor consagrado, 

é de fácil identificação em algumas destas casas, e também se apresenta na trajetória da 

Garnier. Machado de Assis, além de ter tido a maior parte de sua produção editada pela 

casa, era um frequentador assíduo, onde era visto diariamente, repetindo a rotina de um 

funcionário público exemplar. E assim, contribuiu para a consagração da casa como 

locus intelectual e literário, satisfazendo simultaneamente os colegas escritores, que 

queriam partilhar de suas ideias, e os curiosos , que queriam conhecê-lo 125

pessoalmente.  

Embora haja quem afirme que Joaquim Maria Machado de Assis preferia o 

silêncio da Livraria Quaresma, situada à Rua São José, e costumava frequenta-la 
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diariamente , a caminho do trabalho, o laço entre o escritor e a Livraria Garnier foi 126

além das aparições do literato nas dependências da livraria, e ao que tudo indica 

beneficiava a ambos . 127

No correr da pena e dos anos, Machado de Assis deixou de ser um mero 
colaborador dos periódicos de Garnier, enquanto este, de contrato em 
contrato, tomava conta da obra do escritor, como assim também fez com 
inúmeros outros de igual destaque nas letras nacionais. A cada nova obra, a 
conquista do público leitor e da crítica literária por Machado de Assis, 
enquanto do outro lado do balcão, acontecia a consolidação do projeto 
editorial do francês.   128

Outro elemento comum à história das livrarias é a importância da sua 

localização. Assim como outros negócios ligados ao comércio varejista, “o ponto” 

sempre foi condição sine qua non para o sucesso comercial de qualquer 

empreendimento livreiro. Para as livrarias, a localização geográfica central determina 

não só a visibilidade ou o prestígio do negócio, mas também a frequência de visitas e o 

perfil do cliente frequentador, atribuindo traços definidores à identidade da casa. Na 

capital do país no século XIX, este local era a Rua do Ouvidor, ícone do comércio de 

produtos importados destinados à elite e ocupada pelos franceses.  

Os livros, que eram considerados artigos de luxo e vendidos lado a lado com 

outros itens importados, foram pouco a pouco sendo transferidos para as casas 

especializadas, que se concentravam naquela rua e serviam à mesma clientela. Com a 

multiplicação das livrarias, a Rua do Ouvidor passou a ser o ponto de encontro de 

variados grupos de intelectuais que se reuniam cada um na sua casa livreira preferida, 

onde aconteciam as rodas de conversa, os debates e os encontros . Os cafés, as 129

livrarias e os artigos de luxo provenientes do velho mundo dominavam a paisagem na 

Rua do Ouvidor, como descreve Hallewell:  

Era mantida limpa, o que não era comum; a maioria das suas construções 
tinha dois andares, e algumas das suas lojas, já em 1822, apresentavam 
fachadas de vidro, em 1854 tornou-se a primeira rua iluminada a gás 
[…]Acima de tudo, as mercadorias e serviços que ofereciam representavam 
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todo o luxo europeu […] A rua do Ouvidor era tão claramente o centro da 
vida elegante da cidade que, em meados do século, Joaquim Manuel de 
Macedo devotou todo um volume às suas Memórias da Rua do Ouvidor 
(1878).   130

Nomeada em homenagem ao ilustre morador, o ouvidor-mor da cidade, a Rua 

do Ouvidor desde a origem da cidade contou com um intenso tráfego humano e, a partir 

do século XIX, concentrou a maioria das atividades comerciais destinadas à elite 

carioca, formada nos primeiros anos pela Corte portuguesa e por brasileiros ou 

estrangeiros ligados à administração estatal ou à produção agrícola, além dos europeus 

dedicados aos ofícios burgueses que eventualmente ascendiam de classe social.  

A centralidade da Rua do Ouvidor na produção e disseminação da cultura 

escrita adentrou o novo século, embora as paragens, assim como o perfil dos negócios, 

fossem aos poucos se modificando. Local de concentração dos primeiros literatos 

brasileiros, mais identificados com a boemia , testemunhou o “aburguesamento do 131

escritor”  quando passou a locus do comércio de luxo com grande contingente de 132

casas francesas e tornou-se local concentrador da produção editorial da cidade. Dentre 

as 19 maiores livrarias editoras do Rio de Janeiro, um terço delas estava localizada ali e 

o restante nas adjacências . Era também local de peregrinação dos cidadãos em busca 133

de notícias, já que abrigava a maior parte dos jornais cariocas do período, como 

relembra Soares. 

No Rio de Janeiro da década de 1930, a rua do Ouvidor não tinha mais a 
concentração de casas de modas, barbearias, cabeleireiros e cafés que, no 
final do século XIX, lhe dava a aparência de um clube ao ar livre. Entretanto, 
continuava sendo endereço muito atraente para quem quisesse abrir um 
negócio. Principalmente uma livraria. A rua sempre foi uma das preferidas 
de alfarrabistas e livreiros. Em 1950, quando havia catorze livrarias no Rio 
de Janeiro, cinco eram no Ouvidor. Lá também funcionaram jornais, como o 
Jornal do Commercio e a Gazeta de Negócio, o que a tornou uma espécie de 
central permanente de informação.  134
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Para terminar, a relação dos agentes do campo editorial com as instituições de 

poder institucionalizadas no Brasil (Igreja, Monarquia e posteriormente a República) é 

um tema que merece um estudo aprofundado. No entanto, vale uma nota para as 

pesquisas que apontaram a relação ambígua entre os editores, os livreiros e o poder. Um 

campo que, ao menos parcialmente, em busca da legitimidade e de melhores condições 

para o exercício de suas atividades, prezou pela harmonia com o regime vigente, 

independentemente de qual fosse. Um trecho de Ubiratan Machado ilustra a política 

adotada pelos livreiros no início do desenvolvimento editorial brasileiro: 

Os Laemmert, aliás, sempre procuraram agradar o imperador. Como ocorreu 
com todos (ou quase todos) livreiros estrangeiros, desde os tempos de D. 
João VI: os Paul Martin, os Plancher, os Garnier, os Garraux, por aí afora. 
Como se quisessem dizer: viemos aqui para ganhar dinheiro, não queremos 
complicações. Excetuam-se os portugueses que, de certa forma, mesmo após 
a independência ainda se sentiam senhores da terra.   135

Tal arranjo não era exclusividade brasileira e esteve presente na Europa e em 

suas colônias, desde o surgimento da nova indústria de impressão de tipos móveis , 136

portadora de novos desafios às instituições de poder vigentes, que rapidamente trataram 

de “organizar” a atividade de reprodução escrita, utilizando-se de dois mecanismos 

centrais de controle: a proteção e a censura. A proteção significava privilégios 

concedidos pelo poder vigente a certos livreiros (que na época exerciam conjuntamente 

à atividade de editor ou gráfico) em troca de lealdade à monarquia e em respeito às 

regras que visavam controlar o que se produzia e distribuía em termos de livros e 

impressos. Por exemplo, o caso dos livreiros parisienses que receberam uma licença de 

exclusividade para comercializar lançamentos, peças de teatro e obras científicas, em 

troca de fidelidade ao regime .   137

Parte da produção acadêmica dedicada à história editorial brasileira resgatou 

exemplos das práticas de proteção ocorridas no Brasil: a política da “boa vizinhança” 

dos primeiros livreiros-editores, em sua maioria estrangeiros, com a Monarquia . Por 138

exemplo, traços da relação próxima entre as livrarias e a Monarquia podiam ser 
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encontrados nos nomes e descritivos das casas em seus selos. Estas utilizavam-se da 

chancela imperial como elemento de propaganda, uma espécie de atestado de qualidade 

e refinamento. Entre os nome, foram encontrados Livraria Imperial, Livraria da Casa 

Imperial e Livraria Real. Entre os descritivos, “Livraria Imperial – Fornecedor do 

S.M.O Imperador”, “Livraria Imperial -– fornecedores das Bibliotecas de S.M.O 

Imperador” e “Ao Missal Lombaerts – encadernadores de S.M. Imperial” . 139

A censura, outra face do mesmo mecanismo, materializada no controle 

exercido por órgãos instaurados pelo poder vigente, aconteceu no Brasil de forma 

sistemática, desde os tempos coloniais até o fim da ditadura militar (1985). Assim como 

resgata Chartier , o poder emanado dos documentos escritos, fossem manuscritos ou 140

impressos, sempre causou atração e temor, na mesma medida. Verifica-se certa 

resistência à sua popularização, pois a escrita sempre manteve ligação com grupos 

comprometidos com a manutenção de poder e privilégios. 

Tal inquietação acompanha-se, a partir do século XV, de numerosas 
condenações que, em contraponto às celebrações da invenção de Gutenberg, 
estigmatizam os despautérios dos compositores, as ignorâncias dos 
corretores, as desonestidades dos livreiros e impressores, e, mais ainda, a 
profunda corrupção dos textos por leitores incapazes de os compreender. Em 
O sonho do inferno, de Quevedo, os livreiros são entregues à danação eterna 
por terem colocado, nas mãos de leitores ignorantes, livros que não lhes 
eram destinados: todos nós livreiros estamos nos danando por causa das más 
obras de outros e porque vendemos barato os livros latinos vertidos em 
língua vulgar, graças aos quais os tolos pretendem alcançar um saber que 
outrora só tinha preço para os sábios – de tal modo que hoje o lacaio mete-se 
a latinizar e Horácio em castelhano deambula pelas estrebarias.  141

A censura exercida no Brasil, desde antes de 1808, dava-se através do controle 

rígido da importação e circulação de livros e impressos, e a total proibição da produção 

local. Oficialmente, todos os impressos que circulavam na Colônia deveriam ser 

aprovados pela Mesa Desembargadora do Paço. Um dos momentos críticos desta 

relação se dá quando o imperador Dom João, preocupado com a influência das ideias 

revolucionárias francesas que haviam estimulado a queda da monarquia (1792) e a 

conflagração (1789) naquele país, em 17 de dezembro de 1794, restabelece regras mais 
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rígidas de censura, através de um fortalecimento das forças inquisidoras locais e 

práticas censórias da Mesa . 142

Esses censores eram homens esclarecidos que defendiam as ideias da 

ilustração na organização social, mas que não apoiavam uma revolução nos moldes 

franceses, com seus ideais liberais. Defendiam reformas baseadas no Iluminismo ou na 

Ilustração Portuguesa como forma de evitar a revolta social que poderia acabar com as 

bases da recém-formada sociedade luso-brasileira . Com a chegada da Corte e a 143

instauração da Imprensa Régia, houve certo abrandamento das regras, mas esta 

legislação só se alterou definitivamente com a Revolução do Porto, em 1820, quando o 

reinado português, nos seus territórios de domínio, incluindo o Brasil, passou a gozar 

de relativa liberdade .  144

Como afirma Hallewell , a censura foi uma característica da vida brasileira 145

que adentrou o novo século. Artur Bernardes, presidente da República de 1922 a 1926, 

governou sob estado de sítio e decretou guerra contra o anarquismo em 1923, através 

de uma lei que penalizava com quatro anos de prisão aqueles que escrevessem ou 

editassem material subversivo. O governo Vargas, em 1935, promulgou a Lei de 

Segurança Nacional, que proibia propaganda que defendesse a guerra ou ameaçasse a 

“ordem social e política”, contrariando o seu discurso pró-revolução de 1930. Nesta 

primeira fase, a lei foi mais aplicada aos jornais e quase nunca aos livros. No entanto, 

com a criação do Tribunal de Segurança Nacional (1936) e com a instituição do Estado 

Novo (1937), a situação piorou para os editores e seus autores, que passaram a ser 

perseguidos e presos e, seus livros, apreendidos.  

Um caso notável foi a censura da obra ABC de Castro Alves, de Jorge Amado, 

um autor exilado e perseguido pelo regime, publicada pela Editora Martins, de São 

Paulo, em 1941. Após a interferência do editor, que afirmava que a obra era de natureza 

literária, ela foi liberada. Em 1942, após a mudança da política externa do Brasil e a 

entrada na Segunda Guerra ao lado dos aliados, o controle foi sendo suavizado e as 
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editoras simpatizantes ao comunismo e marxismo foram saindo da clandestinidade . 146

Outro período notório pela censura à imprensa e à indústria editorial foi durante o 

regime militar (1965-1985). 

O regime ditatorial instaurado no Brasil por vinte anos, que perseguiu editoras 

e autores dedicados às ciências humanas e políticas, críticos ao regime nacionalista e 

anticomunista que se instaurara no país, trouxe paradoxalmente inegáveis avanços à 

indústria editorial. Foi o responsável por um curto período de estabilidade econômica 

nos primeiros anos do regime e implantou políticas de desenvolvimento para os setores 

de produção de papel, gráfica e editoração, favorecendo o setor livreiro e certos 

segmentos da indústria nacional.  

Alguns indicadores podem ser apontados: a indústria do papel e celulose 

passou de importadora a exportadora em dez anos ; a produção editorial nacional em 147

sistema offset passou de 52,9% em 1966 para 77% em 1978, através de um programa 

de isenção de impostos de importação para renovação do maquinário gráfico ; houve 148

também políticas de apoio à atividade editorial através do estímulo ao livro didático  149

e às coedições entre editoras comerciais e instituições educacionais (INL) ; além do 150

renascimento do interesse de editoras estrangeiras pelo autores nacionais, fruto dos 

esforços do Ministério das Relações Exteriores do Brasil .  151

Em pouco tempo, os esforços já eram visíveis numericamente. O Sindicato 

Nacional dos Editores e Livreiros (SNEL), animado com a pujança da primeira metade 

da década de 1960, em seu relatório bienal (1965-1967) estimou um crescimento de 

11,9% para os anos de 1968 e 1969. Os periódicos dedicados ao campo literário e 

editorial tratavam de propagar os resultados positivos em reportagens – otimistas com o 

futuro da indústria, descreviam com euforia o momento, através de expressões como “o 

extraordinário boom editorial” ou a “explosão editorial” . No que diz respeito à 152
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repressão e à livre circulação de ideias, para não mencionar a perseguição aos 

opositores do regime, os esforços não foram menores, talvez mais concentrados em 

extinguir conteúdo crítico ao regime ou aos “bons costumes da tradicional família 

brasileira”.  

Nos primeiros anos, as práticas de censura do governo militar estavam sob o 

comando do ministro da Educação e da Cultura, Flávio Suplicy de Lacerda, responsável 

por confiscar livros nas editoras e livrarias sob alegações, muitas vezes, arbitrárias. 

Livros eram apreendidos por tratarem do “perigo do comunismo”, mesmo se 

apresentassem um ponto de vista crítico àquela ideologia; pelo autor ser considerado 

opositor ao regime, ou comunista; por serem traduções de obras russas ou apresentarem 

capas vermelhas . Em nome da perseguição ao “perigo comunista”, os opositores do 153

regime foram rotulados e perseguidos, entre eles muitos dos escritores publicados pela 

editora Civilização Brasileira, incluindo seu editor, o notório militante de esquerda Ênio 

da Silveira.  

A livraria Civilização Brasileira – assim como o catálogo da editora – tornara-

se então o centro irradiador de intelectuais e literatos contrários ao regime, entre eles 

Carlos Heitor Cony, Antonio Callado, Nelson Wernek Sodré e Antônio Houaiss. 

Enquanto isto, dizia-se que a nova sede da Livraria José Olympio, na Rua Marquês de 

Olinda, em Botafogo, concentrava os apoiadores de Castelo Branco . Em 14 de 154

outubro de 1968, uma bomba explodiu em frente à livraria, um mês antes de ocorrência 

similar nos escritórios do Correio da Manhã, periódico crítico ao governo. Em 1970, 

um incêndio destruiu os escritórios centrais da editoria e sua principal livraria, na Rua 

Sete de Setembro. A perseguição ao editor e à sua editora continuou até pelo menos a 

eleição de Ernesto Geisel em 1974, quando foi inaugurado um programa de 

“liberalização” moderada. 

Com o Ato Institucional nº 5 (AI-5) em 13 de setembro de 1968, centenas de 

políticos, jornalistas e intelectuais foram presos e seus direitos civis cassados. A censura 

à imprensa estava oficialmente instaurada. Em 26 de janeiro de 1970, o decreto de lei 

número 1.077 estendeu a censura prévia aos livros que fizessem referência à 

moralidade pública e aos “bons costumes”. A partir de 1975, mesmo com a 
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“liberalização” de Geisel, as obras de crítica direta ao governo brasileiro, ou que 

fossem consideradas ameaças aos costumes sexuais tradicionais, continuavam 

proibidas. Através do decreto de lei n. 427, em 1977, do ministro Armando Falcão, 

ministro da Justiça do Governo Geisel, ampliou-se o raio de ação da censura prévia, 

incluindo os livros importados, que até então não estavam oficialmente sob vigilância. 

Em 1978, aproximadamente quinhentos livros eram proibidos no Brasil . 155

As interferências estatais em prol do livro e da leitura aconteceram muito 

posteriormente à instauração da censura no país. Somente em meados do século XX, 

algumas instituições de classe e iniciativas governamentais foram criadas, em prol da 

democratização do livro e da ampliação da base de leitores. A iniciativa governamental 

pioneira foi a criação do Instituto Nacional do Livro (INL) na era Vargas, em 1937, 

esforço que aconteceu concomitantemente à democratização de outros meios de 

comunicação de massa, como o rádio, como retoma o pesquisador Aníbal Bragança: 

Nasceu assim o INL, no contexto sócio-técnico em que os meios de 
comunicação de massa ampliam e reforçam as práticas de oralidade, agora 
também mediatizadas, numa sociedade onde a cultura letrada ainda não se 
havia enraizado profundamente, diferente do que havia acontecido em países 
europeus, especialmente nas áreas onde a Igreja Reformada havia encetado o 
primeiro grande movimento de alfabetização popular, ensinando seus fiéis a 
lerem a Bíblia, ou onde o estado burguês já havia implantado um sistema 
público de ensino de grande amplitude, como na França, com o objetivo de 
escolarizar a infância.  156

Além de ter como objetivo a publicação de uma enciclopédia e de um 

dicionário brasileiros, o INL deveria incentivar e auxiliar a manutenção de bibliotecas 

públicas, bem como a edição de livros no país. Segundo análise do professor Aníbal 

Bragança , sua atuação sempre ficou aquém das expectativas, seja pelo momento 157

sócio-histórico em que foi instituído, seja pela ausência de vontade política e 

descontinuidade institucional . Na década de 1940, mais um passo em direção à 158

institucionalização de agentes do campo: em 1940 acontece a reunião inaugural da 

Associação Profissional das Empresas Editoras de Livros e Publicações Culturais – 
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embrião da SNEL –, capitaneada pelo editor José Olympio, na cidade do Rio de Janeiro 

e, em 1946, a instauração da Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo.  

Ao longo dos últimos oitenta anos, alguns órgãos estatais e projetos foram 

criados sem, no entanto, estabelecer uma política de estado consistente e perene . 159

Entre estas iniciativas estão a criação do Serviço Nacional de Bibliotecas (1961), com o 

objetivo de coordenar e integrar as bibliotecas públicas, e a Fundação Pró-Leitura 

(1988), que durou somente dois anos. Neste mesmo período, além de dois programas 

voltados às bibliotecas, houve um projeto capitaneado pela Biblioteca Nacional: o 

Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER) .  160

A última investida governamental foi através do Plano Nacional do Livro e da 

Leitura (PNLL) , criado em 2006 e instituído em 2011, lançado com quatro pilares de 161

atuação: democratização do acesso, fomento à leitura e à formação de mediadores, 

valorização do livro e desenvolvimento da economia do livro. Além do apoio à lei da 

Desoneração Fiscal do Livro, o quarto eixo do plano relativo ao desenvolvimento da 

economia do livro propõe uma série de incentivos ao setor e ao varejo livreiro, 

principalmente em direção à formação dos agentes que atuam no campo. O plano 

atualmente está em análise na Casa Civil da Presidência da República.  

Com a retomada histórica proposta pelo capítulo, pretendeu-se reunir 

elementos-chave para a compreensão do desenvolvimento da indústria editorial no 

Brasil, balizadores necessários à apresentação do contexto no qual surgiu a Livraria 

Leonardo da Vinci. Os primeiros passos da cadeia de produção no século XIX, que se 

deu através da importação de livros – objetos vistos como artefatos de luxo –, setor nas 

mãos de estrangeiros, sobretudo franceses; os melhoramentos alcançados no século 

XX, quando inaugurou-se a fase de “nacionalização” na produção do livro, através da 

modernização da indústria de papel e gráfica, incentivos governamentais e iniciativas 

solitárias de alguns empreendedores; a retração significativa do mercado de livros 
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estrangeiros no país, impactado também pelas duas guerras mundiais e as sucessivas 

crises econômicas e cambiais vividas ao longo da primeira metade do século XX.           

A Livraria Leonardo da Vinci é fundada num momento de euforia e incentivos 

governamentais ao livro importado, mas o segmento já vinha se reorganizando após 

sucessivos reveses e a nova configuração da cadeia de produção. As casas livreiras 

importadoras não detinham mais nem a hegemonia nem o prestígio de outrora e muitas 

buscavam a especialização para sobreviver. Algumas dedicavam-se a atender a clientela 

elitizada em busca de livros “especiais”; outras aos livros didáticos – técnicos, de 

exatas ou ciências humanas – que ainda dependiam, em grande parte, da produção 

editorial internacional, já que boas edições brasileiras eram escassas. Em adição, uma 

política de incentivo à importação de livros via incentivo cambial foi instaurada na 

década de 1950, privilegiando as casas importadoras em detrimento daquelas dedicadas 

ao produto nacional. Neste contexto favorável, nasce a Livraria Leonardo da Vinci com 

a proposta de vender livros técnicos e científicos importados, de engenharia a línguas 

estrangeiras, plano abandonado após alguns anos.  

Como será apresentado em seguida, a Da Vinci modelou-se aos diferentes 

contextos econômicos, políticos e culturais vividos em mais de seis décadas. Ao reunir 

os atributos comuns às grandes casas livreiras brasileiras estudadas –- a figura 

emblemática do livreiro, o apadrinhamento de ao menos um intelectual-ícone, a livraria 

como local de troca intelectual e sociabilidade, a localização privilegiada e a relação 

fecunda com instâncias de poder –, deixou sua marca na história do mercado editorial 

carioca e brasileiro. 



!  53

3 LIVRARIA LEONARDO DA VINCI: MAIS DE SESSENTA ANOS DE 
HISTÓRIA 

O terceiro capítulo desta dissertação retoma a trajetória histórica da livraria, 

com seus principais atores e personagens, acontecimentos marcantes, desafios. Uma 

pequena retrospectiva com os principais atributos que consagraram a casa livreira na 

memória da comunidade intelectual e acadêmica da cidade: a figura de “Dona Vanna" 

como personificação da livraria e exemplo significativo na prática do ofício; a reunião 

de gerações de clientes intelectuais em suas dependências; as práticas administrativas, 

sociais e comerciais inovadoras que possibilitaram sua longevidade; a sua localização, 

ícone de um momento histórico da cidade; a maneira com que a casa construiu laços 

com as instâncias institucionalizadas de poder; o “apadrinhamento” da livraria por 

Carlos Drummond de Andrade, retratado em sua prosa .  

Para tanto, foram coletados e analisados: depoimentos e entrevista da livreira 

fundadora e sua família, ex-funcionários e amigos; bibliografia sobre a casa; anúncios 

publicitários, notas e reportagens nos principais jornais cariocas de diferentes períodos, 

bem como documentos oficiais que visavam controlar e repreender indivíduos e 

instituições consideradas “subversivas” pelo regime militar, em posse dos arquivos 

públicos situados na cidade do Rio de Janeiro.  

Está dividido em três seções: a primeira é dedicada a resgatar o contexto, os 

principais elementos do nascimento da livraria e os períodos de mudanças, expansão e 

perdas traumáticas ocorridas na década de 1960 e 1970, que provavelmente mudaram o 

futuro do empreendimento. A segunda seção apresenta os principais documentos dos 

órgãos estatais responsáveis pela vigilância e repressão na época da ditadura militar, 

SNI e DOPS respectivamente, arquivados no Arquivo Nacional e no Arquivo Público 

do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) referentes às atividades da livraria e da família 

proprietária consideradas anti-regime ou “subversivas”. A última seção trata da fase de 

consagração da casa, quando ela passa a usufruir do capital simbólico acumulado e vive 

uma fase de prosperidade econômica, bem como as dificuldades vividas já na virada do 

século, até sua venda, em 2016. 
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3.1 As primeiras décadas: fundação, perdas e dificuldades 

Após a euforia “dos anos dourados” para a indústria editorial, a iminência de 

outra crise já preocupava os empresários do setor antes da chegada dos anos cinquenta, 

com a estagnação do mercado interno e o acirramento do cenário competitivo, 

decorrente da intensa atividade das casas editoras nacionais e da diminuição da tiragem 

média dos livros lançados . Economicamente, a taxa cambial e a inflação 162

desfavoreciam a indústria nacional – em 1945 o preço dos livros havia aumentado 80% 

em relação aos importados – fortalecendo novamente o segmento dedicado à 

importação. Nesta época, houve a retomada da presença francesa no varejo livreiro 

nacional, contrariando a política da Fiscalização Bancária do Banco do Brasil (FIBAN), 

órgão responsável pela distribuição das divisas estrangeiras, que tentava dificultar a 

entrada do livro francês no país  (em 1952, a França exportava por volta de 53 mil 163

quilos de livros, no ano seguinte passou a mais de 228 mil ). 164

As vantagens concedidas ao mercado de importação de livros foram ampliadas 

ao longo da década de 1950, quando o governo adotou um sistema de licenças de 

importação e, logo depois, as taxas múltiplas de câmbio. Para se ter uma ideia da 

dimensão do subsídio, alguns dados sobre a cotação do dólar livro ao longo da década: 

em 1953 o dólar livro custava Cr$ 18,72, enquanto o dólar livre Cr$ 40; em 1954, Cr$ 

19,00 para Cr$ 62,52 da moeda real; em 1955 e 1956, Cr$ 33,00 e Cr$ 44,00 para Cr$ 

75,14;  em 1958, Cr$ 81,08 e Cr$ 131,00 . Ambas as medidas acabaram beneficiando 165

enormemente o negócio de importação de livros, a ponto de estes serem vendidos no 

Brasil por metade do preço do que em seus países de origem. Tais decisões minaram a 

já pequena exportação de livros brasileiros e catalisaram o aumento das importações. 

Em 1951 houve um salto de 50% na importação de livros, atingindo quase 1.500 

toneladas; em 1953, elas chegaram a duas mil: 

O efeito final dos impostos alfandegários e da taxa do dólar foi tornar mais 
barato, durante a maior parte da década de 1950, importar livros do que 
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importar papel para imprimi-los. E como os direitos de tradução deviam ser 
pagos pela taxa cambial plena, também era muito mais barato importar um 
livro estrangeiro em tradução publicada em Lisboa do que adquirir esses 
direitos e produzir uma versão brasileira. De fato, as autoridades tinham em 
tão pouca conta as necessidades da indústria editorial nacional que, muitas 
vezes, editoras brasileiras que haviam negociado em boa-fé direitos de 
tradução tiveram recusada a permissão, pelos agentes oficiais do controle 
cambial, para efetuar o pagamento. O resultado inevitável foi que a maior 
parte das editoras estrangeiras passou a vender os direitos de tradução para a 
língua portuguesa apenas a editoras de Lisboa ou do Porto.  166

Neste contexto de meados do século XX, árido para a indústria nacional e fértil 

para as importações, surgiu a Livraria Leonardo da Vinci. O estabelecimento nasceu a 

partir de outra livraria já existente, a Nova Galeria de Arte – localizada em um anexo ao 

Hotel Copacabana Palace –, que vendia livros importados, raridades e peças de arte aos 

clientes endinheirados do hotel. O Sr. Andrei Duchiade , romeno, foi convidado pelo 167

primo Trajano Coltzesco – adido cultural da Romênia em Paris durante a Segunda 

Guerra – a trabalhar na livraria que acabara de abrir no Rio de Janeiro. Após ter-se 

estabelecido, ele traz sua mulher Vanna Piraccini, de ascendência ítalo-romena, para o 

Brasil. Logo após chegar à cidade seguindo os passos do companheiro, ela quis ampliar 

o alcance do ofício que ainda estava aprendendo a exercer, para além dos salões 

luxuosos da capital federal. Com esta disposição, propôs a abertura de uma nova loja 

para a venda de livros importados.  

Assim, em 1952, o casal imigrante iniciou as atividades da Livraria Leonardo 

da Vinci, em uma pequena sala no 18º andar do Edifício Delamare, na Avenida 

Presidente Vargas, 446. Eles eram os responsáveis pelo dia a dia do negócio, que 

contava com mais três sócios engenheiros . O nome dado à livraria decorria da 168

admiração que a única sócia-mulher tinha pelo mestre renascentista desde a época 

escolar, em evidência naquele ano pela comemoração dos 500 anos de seu nascimento. 

Embora tenha sido concebida como casa importadora de livros desde o início, a 

inclinação às humanidades e às artes ainda não tinha se firmado quando a livraria foi 

 HALLEWELL, 2012, p. 573-574.166
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fundada. Durante os primeiros anos de existência, a maioria dos livros ofertados eram 

técnicos e científicos, ligados a áreas como Engenharia, Química, Administração e 

Finanças . Desde o seu primeiro anúncio, a livraria era apresentada como “casa 169

especializada em livros técnicos e científicos, franceses e ingleses”, e assim 

permaneceu ao longo de toda a década de 1950.  

Já na década seguinte, os anúncios deixaram de mencionar os livros técnicos e 

científicos e passaram a divulgar “livros franceses, ingleses e italianos”, com alguns 

deles incluindo os livros em espanhol . Estes anúncios forneciam pistas do que se 170

transformaria a casa livreira, ao ir de encontro ao ar cosmopolita e da oferta 

humanística que a consagrou no decorrer das décadas seguintes. Outros sinais das 

tentativas de ampliar ou encontrar uma especialização para os negócios são as 

afirmações, em alguns anúncios, sobre ser um “centro de documentação” (década de 

1950) e “especializada em procura de livros raros” (década de 1960), atividades que 

nunca se consolidaram.  

Os fundadores da Leonardo da Vinci deram continuidade à dinastia das casas 

livreiras importadoras de livros franceses no Rio de Janeiro. A inclinação à produção 

editorial francesa, aos seus pensadores e publicações esteve presente na Da Vinci desde 

a sua fundação e é parte constitutiva da identidade da casa. Isto se deveu, em parte, pela 

influência que a produção intelectual francesa ainda exercia no mundo ocidental e no 

ambiente acadêmico brasileiro e em parte às inclinações dos proprietários e às escolhas 

de “Dona Vanna”, que chegou a cursar parte do curso de Línguas Neolatinas na 

Université de Paris-Sorbonne (período impreciso). Desde o princípio encarregada de 

fazer as encomendas dos livros, a livreira privilegiava a produção francesa, em razão da 

influência que a cultura e o pensamento francês ainda exerciam no Brasil, 

especialmente no meio acadêmico e em alguns dos ambientes mais influentes da 

sociedade carioca, mesmo com a crescente presença da cultura norte-americana no país.  

A casa traz um frisson novo ao mercado livreiro carioca, oferece mais 
facilidade e rapidez na aquisição dos vient-de-paraitrê francês. Atrai 
professores, estudantes, artistas e escritores, nomes de referência na cultura 
brasileira como Francisco Campos e Carlos Drummond de Andrade.    171

 Anúncios publicitários do Jornal do Commercio da década de 1950.169

 Anúncios publicitários do Jornal do Commercio da década de 1960.170

 MACHADO, 2012, p. 265. 171
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Tal ligação se evidencia no material publicitário divulgado nos jornais da 

época. Desde novembro de 1952, a Da Vinci passou a divulgar no Jornal do 

Commercio a lista de “novidades da semana” (Anexo A), composta quase 

exclusivamente por obras francesas. Posteriormente, a listagem de livros adquiridos no 

exterior passou a conter os preços em cruzeiros e em francos (Anexo A). Somente em 

1958 foi veiculado um primeiro anúncio de “novidades italianas” no periódico – uma 

lista de obras italianas de temas variados (Ciências, Filosofia, Literatura, História, 

Religião, Teatro, Cinema e Política). Nas décadas seguintes, mesmo sem menções 

explícitas à origem dos livros ofertados, a casa consolidou laços com a França, através 

de parcerias com representações oficiais francesas presentes no país, as editoras e 

escolas francesas da cidade, tradição que permaneceu até a sua venda em 2016.  

Em 1956, os proprietários escolheram deslocar o estabelecimento para a 

primeira galeria subterrânea do Rio de Janeiro, no subsolo de um recém-inaugurado 

prédio, exemplar do modernismo brasileiro (Anexo B), o Edifício Marquês de Herval 

(Anexo C), obra do escritório de arquitetura MMM Roberto localizado na artéria 

central da cidade, na Avenida Rio Branco, 185 (Anexo D). Nesta mesma década, a 

livraria viveu seus primeiros ímpetos expansionistas, com a abertura de filiais em 

Copacabana (1954), na Galeria Alaska, e em Porto Alegre (1957), na Rua Salgado 

Filho, iniciativas que sobreviveram por um curto período de tempo.  

Além destas experimentações iniciais, feitas no intuito de se diferenciar da 

concorrência ou de aproveitar oportunidades ainda pouco exploradas, o Sr. Andrei 

decidiu apostar na atividade editorial. No início da década de 1960, fundou a Scala 

Editora com os outros sócios. A iniciativa contou com o apoio entusiasmado de “Dona 

Vanna”, até então dividida entre as tarefas da vida doméstica e a seleção e compra dos 

livros, que acreditava na importância da literatura infantil e constatava a escassez de 

literatura voltada a este público . 172

O casal lançou-se no mercado editorial com uma coleção de 10 contos 

clássicos infantis adaptados para o português, embalados numa caixa ilustrada e 

organizados por Lucia Benedetti, professora, escritora e precursora da dramaturgia 

infantil no país. A coleção Madrigal (Anexo E) foi lançada em 16 de novembro de 

 Entrevista Vanna Piraccini e Milena Piraccini Duchiade.172
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1960, nas dependências da livraria. Não obstante, as vendas fracassaram, e o estoque 

vendido logo depois. A editora chegou a publicar um ensaio do professor de Economia 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), Mircea Buescu (1914-2003) – 

autor de História econômica sobre o Brasil: pesquisas e análises (1970) –, sobre as 

relações comerciais entre Brasil e Rússia em 1964, intitulado Ensaio sobre o 

intercâmbio Brasil e Rússia. São os dois únicos registros de livros lançados pela editora 

encontrados nos jornais da época, empreendimento de curta duração e principal 

causador da falência da livraria, que perdera, num curto espaço de tempo, o capital de 

giro necessário para as compras e os pagamentos das faturas .  173

Em dificuldade financeira, já que as dívidas assumidas no pedido de 

concordata impediam a livraria de encomendar livros e o pagamento só podia ser 

realizado em cash, a livraria sofreu seu segundo revés, com a morte repentina do Sr. 

Andrei Duchiade, em decorrência de um choque anafilático, após ser picado por 

abelhas que cultivava em seu apiário em Nova Friburgo, em meados do ano de 1965. 

Este incidente trágico, para a família e para os amigos, foi o ponto de virada da “casa” 

livreira, quando “Dona Vanna" assumiu os negócios em definitivo. Ela passou os anos 

seguintes organizando a vida financeira da livraria com aportes de capital pessoal 

advindo da família. Aos poucos as dívidas foram sanadas e a oferta revista e ampliada, 

com livros norte-americanos, especialmente, mas também ingleses e alemães voltados 

às Ciências Humanas e às Artes. 

Mesmo em dificuldades financeiras e com pouca propaganda nos periódicos, a 

livraria testemunhou sua primeira florada no final da década de 1960 e início da década 

de 1970. Reconhecida pelo tipo de livro que ofertava, a casa passou a ser considerada 

representante da vanguarda do pensamento humanístico europeu em forma de 

publicações impressas, na cidade do Rio de Janeiro . Embora pregasse uma política 174

de neutralidade ideológica, um local destinado à “democracia de ideias e do 

pensamento livre”, a livraria passou a ser associada às obras e aos autores de esquerda 

que abrigava.  

Pensadores e correntes filosóficas ligadas ao estruturalismo, pós-estruturalimo 

e marxismo; discussões pautadas no materialismo histórico ou dialético; obras de 
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Merleau-Pounty, Levis-Strauss, Jacques-Marie Émile Lacan, Michel Foucault, Gilles 

Deleuze e Jacques Lacan; livros da Siglo 21, Maspero, Les éditions sociales. Os 

historiadores da École des Annales, como Marc Bloch, Georges Duby, Fernand 

Braudel, para citar os mais conhecidos. E, saindo da filosofia e das ciências sociais, no 

campo das Artes Plásticas, as edições suíças da Skira e das britânicas Thames & 

Hudson ou Phaidon. Entre as editoras, as francesas Gallimard, Hachette, Flammarion 

ou Martinière, italianas como Mondadori, alemãs como a Prestel, entre outras. O 

catálogo das editoras estrangeiras comercializadas superava mais de 2000 editoras 

diferentes. Todas estas encontraram refúgio sob o prédio da Avenida Rio Branco, 

magnetizando intelectuais, escritores, literatos e artistas, muitos dos quais se opunham 

ideologicamente ao Regime Militar iniciado em 1964 .  175

Embora “Dona Vanna” tivesse adotado uma postura conciliadora e diplomática 

no trato com os clientes e na escolha dos livros que ofertava  – o que a fez estabelecer 176

boas relações tanto com os dirigentes e apoiadores do regime quanto com os dissidentes 

e perseguidos pelo mesmo –, a proprietária disponibilizava publicações consideradas 

subversivas, com convicção e desenvoltura. Fosse pelo fato de se antecipar aos desejos 

de seus clientes-leitores, fosse por inclinação pessoal, a Da Vinci ficou conhecida como 

local de referência do pensamento político de esquerda promovido pelo mundo cindido 

pela Guerra Fria. 

Fazendo jus à fama, o estabelecimento abrigou intelectuais perseguidos pelo 

regime, tais como Arno Vogel e Manuel Mauricio de Albuquerque, respectivamente à 

época bacharel e professor de História do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da 

UFRJ (IFCS). O primeiro foi contratado como gerente após ser preso pela polícia 

política e perder o emprego nas escolas que lecionava; atualmente, Arno Vogel é um 

catedrático da UENF. Já o segundo precisava de um lugar para dar um curso sobre 

marxismo e foi-lhe emprestada a sala do depósito, no 3º andar . O período mais 177

crítico da censura à livraria ocorreu entre 1969 e 1973 , após a instauração do AI-5.  178
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Mesmo com alguns carregamentos de livros censurados, considerados 

proibidos e retidos na Alfândega do Porto, muitas vezes a partir de critérios ignorantes 

e arbitrários como a imagem, cor ou título da capa, a Da Vinci continuou a comprar 

legalmente e a exibir os livros considerados “incendiários”, a exemplo das principais 

obras da literatura de Marx, Lenin, Stalin, Trotski, Mao Tse-Tung, Marta Harnecker . 179

Segundo relatos da ex-proprietária e de antigos funcionários, a livraria era mantida sob 

vigilância pela polícia encarregada de levantar informações sobre os movimentos de 

resistência ao regime. Em uma ocasião, a livreira chegou a expulsar da loja um homem 

que escondia gravador e microfone em sua lapela .  180

É recorrente, nos relatos sobre o período, a forma descontraída, e por vezes 

audaciosa, que a livreira se dirigia aos militares clientes e frequentadores da casa. Para 

um deles, o coronel Malvino Reis, ao adentrar a livraria, certa vez ela teria dito: “Oh, 

coronel, tudo bem? Que bom ver o senhor! Me diga o que está acontecendo, ouvi dizer 

que o senhor anda desaparecendo com os meus clientes!”. Sua postura corajosa e 

diletante não passaria impune. O primeiro indício foi o convite que a livreira recebeu 

para se dirigir à sede do Destacamento de Operações de Informação – Centro de 

Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), na Rua Santa Luzia, e prestar 

esclarecimento quanto a um livro recebido pelo correio, de um amigo cliente da livraria 

(PIRACCINI, 2016). Era a obra Pour la libération du Brésil (Éditions du Seuil, 1970), 

escrita por Conrad Dètrez, com a colaboração de Carlos Mariguella.  

Em seis de dezembro de 1973, aconteceu o incêndio da livraria, que destruiu 

todo o acervo, estoque e mobiliário da “casa”. O fogo começou numa loja do outro lado 

do corredor – na época uma boate chamada Tropicália, onde se encontra hoje o sebo 

Berinjela –, a partir de uma vela caída em cima de uma das cortinas. Após o fogo tomar 

conta da área interna da boate, atravessou o corredor e chegou até a livraria, quando se 

alastrou e consumiu tudo que havia no estabelecimento. A maior perda, no entanto, foi 

a vida de um carpinteiro que fazia reparos na loja e voltou ao local para buscar alguns 

documentos. Seu corpo foi encontrado carbonizado alguns dias depois. Embora nunca 

tenha sido provado, e naturalmente ninguém tenha sido responsabilizado, acredita-se 
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que o incêndio da livraria tenha acontecido de forma deliberada, após um início 

acidental na boate do outro lado do corredor.  

Como indicativos de ato criminoso, os vestígios do incêndio – a vitrine foi 

quebrada e um grande armário que se localizava ao fundo foi arrastado para a parte 

frontal da loja – e a memória da livreira, que se recorda dos gritos que ouviu quando 

saiu à porta da livraria: “Russa Comunista!”. Anos depois, segundo a livreira, ela 

recebeu uma visita do general Golbery, que afirmou saber da injustiça vivida por ela, 

numa espécie de mea culpa velada. Documentos encontrados no Arquivo Nacional e no 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) sugerem que a livraria e a 

livreira foram “supervisionadas” pelos órgãos responsáveis, mas não fazem nenhuma 

menção ao ocorrido. Com exceção de um anexo, cópia de um processo original de 

1968/1969 (ANEXO F), todos os documentos disponíveis são posteriores à data do 

incêndio . 181

Logo depois do incidente começaram as notícias  de que um grupo de 182

intelectuais cariocas, entre clientes e amigos da casa, a partir de uma reunião na casa de 

Plynio Doyle, mobilizaram-se para ajudá-la a reerguer a livraria. Através de um fundo 

financeiro, sob a guarda de Athos Gabriel Pereira, então presidente do Sindicato 

Nacional do Livreiros e Editores, eles emprestariam uma determinada quantia, 

convertida em créditos futuros, a serem gastos na livraria após o restabelecimento das 

atividades. Muitos dos clientes em débito – eram quase quatro mil contas – procuraram 

quitar suas dívidas neste período. Outros, por sua vez, aproveitaram a oportunidade 

para “liquidar” o passivo, já que a pasta com o descritivo dos gastos não mais existia.  

Como colaboração, o artigo de Carlos Drummond de Andrade (ANEXO G), 

intitulado “Aquela Livraria” no Correio da Manhã do dia 15 de dezembro de 1973, 

incitava os cidadãos cariocas letrados “a este ato de boa-fé, amor à cultura e gratidão 

pelos fundamentais serviços prestados pela casa na formação cultural de gerações de 

estudantes, acadêmicos, literatos e escritores”. Passados alguns dias do incidente, 

“Dona Vanna" alugou uma sala na Rua da Ajuda, que à época chamava-se Melvin 

Jones, e, com os livros que ainda estavam parados na alfândega, reiniciou 

provisoriamente a sua operação às vésperas do Natal. No ano seguinte, publicou uma 

 Documentos encontrados no acervo do DOPS na APERJ e da SNI no Arquivo Nacional. 181
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série de anúncios bem-humorados sobre a situação: “Livraria Leonardo da Vinci. Em 

instalações provisórias, atende a 80 passos da sede incendiada” (ANEXO H). Os 

informes foram repetidos durante os meses de fevereiro, março, abril e maio de 1974, 

até ter a sua sede novamente reinaugurada em agosto do mesmo ano. 

Foi na década de 1970 que Dona Vanna organizou os registros oficiais da 

empresa. Os sócios José Francisco Coelho e Antônio Rotundo foram retirados da 

sociedade, uma nova empresa é instituída sob o nome de Nova Livraria Leonardo Da 

Vinci Ltda. em 1972 (ANEXO I), com um aumento de capital de CR$ 360 mil para CR

$ 600 mil, distribuídos entre a livreira com CR$ 360 mil e mais CR$ 120 mil para cada 

um dos filhos, Milena Piraccini Duchiade e Florin Piraccini Duchiade. Além disto, há 

atualização do endereço, nesta época já ocupando também as lojas 2 e 9  e do objetivo 183

social “para comércio de livros, revistas, publicações culturais e souvenir com 

importação e exportação”  184

Apaixonados pelo debate como todo intelectual que se preze, os 
frequentadores de livrarias podem discutir sem nunca concordar, mas, na 
década de 70, pelo menos num ponto todos estão de acordo: a Civilização 
Brasileira, a Kosmos e a Leonardo da Vinci formam o trio de livrarias 
tradicionais, acolhedoras e conceituadas da cidade.  185

Pode-se considerar a tragédia como um fechamento de ciclo e, ao mesmo 

tempo, o início de uma fase de grande prosperidade para a casa. Após a reinauguração 

da loja no mesmo local, e apesar do evento traumático e do enorme prejuízo, a livraria 

nunca mais sofreu nenhum tipo de ameaça ou retaliação oficial . Além de ter colocado 186

as finanças em ordem, com a ajuda de amigos, clientes e novamente de capital pessoal 

originário das posses da família, ela comprou a parte da firma que estava nas mãos de 

sócios, substituindo-os pelos dois filhos que entraram com uma participação societária 

menor. Foi o decênio em que a livraria consolidou seu prestígio como uma das casas 

livreiras mais importantes do país, com uma projeção até então restrita aos círculos dos 

habitués e eruditos, frequentadores usuais deste tipo de estabelecimento. 
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3.2 A livraria na ditadura militar: documentos oficiais

Segundo depoimento da fundadora , as ameaças foram explicitadas nos seis 187

meses posteriores ao incêndio, numa tentativa de demovê-la da ideia de reabrir a 

“casa”: “Se você reabre a sua…. [impublicável] de livraria nós te assassinamos” . 188

Em 1981, o sítio Mivaflor, pertencente à família, em Nova Friburgo, foi invadido pela 

polícia política, sob a alegação de que ali se realizavam encontros e treinamentos do 

grupo armado MR-8. O caseiro foi preso, as armas antigas e o material de propaganda 

política foram apreendidos (ANEXO J). 

À pesquisa documental, realizada nos acervos do Arquivo Nacional e do 

APERJ, onde estão guardados os documentos relativos ao trabalho da polícia política 

que atuava durante o regime militar, coube revelar fragmentos dos acontecimentos que 

envolveram a livraria e sua família neste período. A grande maioria do material 

encontrado diz respeito às atividades político-partidárias da filha primogênita, Milena 

Piraccini Duchiade, ativista estudantil e posteriormente militante do Movimento 

Revolucionário 8 de outubro (MR-8), e se concentram no final da década de 1970 e 

década de 1980.  

Entre os documentos, constam relatórios que detalham suas atividades como 

militante em São Paulo, sua relação conjugal com outro membro do partido e sua 

atuação como médica na capital paulista. Um deles (ANEXO K), por exemplo, aponta a 

participação de Milena em concurso público para trabalhar como médica no Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), em 26 de abril de 

1982, com o título “Tentativa de Infiltração Comunista no INAMPS - Milena Piraccini 

Duchiade”. Há também menções ao outro filho, Florin Piraccini Duchiade, no episódio 

de invasão do sítio, como suspeito de fazer parte do mesmo grupo político e o 

verdadeiro “proprietário” do material apreendido.  

No acervo do SNI, no Arquivo Nacional, há um dossiê (ANEXO L) afirmando 

que Milena seria a proprietária da Livraria Leonardo da Vinci, numa listagem das 

organizações legais do movimento armado MR-8, juntamente com a livraria e editora 

 PIRACCINI, 1998.187
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Hora do Povo. Neste relatório, de janeiro de 1983, além do nome jurídico da livraria, 

constam o status de situação financeira desconhecida e informações básicas, como 

razão social e endereço. As outras informações contidas são inconsistentes. Milena 

aparece como proprietária, tinha o seu nome modificado e do seu irmão mais novo 

adicionado ao seu como segundo nome, passando a se chamar Milene Florin Piraccini 

Duchiade; a data de nascimento atribuída a ela é de 4 de novembro de 1931, data que 

coincide com um documento oficial de identificação de sua mãe encontrado em outro 

relatório, nascida cinco anos antes, em 1926. 

Nesse acervo, foram encontrados mais três documentos referentes à livraria e 

outro relativo à origem das atividades sociais da fundadora. Dentre estes, o mais antigo 

data de novembro de 1975 (ANEXO M) e refere-se a um levantamento de literatura 

marxista vendida em livrarias de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Entre as 

livrarias visitadas no Rio de Janeiro constam a Agir, a Forense, a Casa do Livro 

Eldorado S/A, a Tempos Modernos, a Editoras Reunidas LTDA (LER), além da Da 

Vinci. Em todas as livrarias visitadas foram encontradas obras de cunho marxista, o que 

demonstra o potencial comercial deste tipo de literatura no período. Na Da Vinci foram 

encontradas quatro obras de Marx: Miseria de la filosofia, Le capital, Theories sur la 

plus valie e La ideologia alemana, enquanto em outras casas a lista era maior, incluindo 

Roger Garaudy, Erich Fromm, Franz Mehering e Maurice Dobb.  

Em novembro de 1980, constam outros dois relatórios de mesmo teor, a 

listagem das livrarias que vendiam literatura de oposição ao regime. Um deles 

(ANEXO N) refere-se a um pedido de busca solicitado pela agência central de 

inteligência, preocupada com o alcance de conteúdo “subversivo” vendido em livrarias, 

em diferentes capitais estaduais. A agência desejava mapear as livrarias aptas a 

importar, distribuir no atacado ou diretamente no varejo, via reembolso postal. Antes de 

apresentar a lista com nove livrarias cariocas, o documento afirma que, “com raras 

exceções, as livrarias da cidade do Rio de Janeiro oferecem à venda literatura 

esquerdista nacional ou importada. Além disto, a maioria das principais livrarias 

vinculadas às editoras importam livros estrangeiros e, em sua quase totalidade, utilizam 

o sistema de vendas por reembolso postal”. Além da Leonardo da Vinci, mais oito 

foram listadas, entre elas as mesmas Agir e LER, e outras como Vozes, Francisco 

Alves, Kosmos e Editora do Povo.  
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O outro documento (ANEXO O) trata do processo de fiscalização aduaneira 

dos livros importados que chegavam ao Brasil e de uma lista dos procuradores 

responsáveis pelas principais livrarias da cidade. O procedimento de triagem era feito 

por amostragem, no Centro de Triagem Marítima (ATM) da Delegacia Regional da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, enquanto a redistribuição de qualquer 

material em território nacional era de responsabilidade da Receita Federal. Neste 

documento estão listadas algumas empresas importadoras de “livros esquerdistas”, 

entre as quais figuram lado a lado a Livraria Editora Muro, a Abril S/A e a Civilização 

Brasileira. Na segunda página, identifica-se um esquema gráfico autoexplicativo das 

etapas da triagem de livros realizadas na aduaneira. Em seguida, visualiza-se a listagem 

dos principais procuradores representantes das livrarias nestes procedimentos, 

incluindo o responsável pela Leonardo da Vinci.  

O último documento (ANEXO P) deste acervo data de vinte de janeiro de 1988 

e contém um dossiê sobre a fundação do Instituto Cultural Brasil-Romênia em 1985, no 

bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Este figura como parte de um relatório sobre 

as comunidades originárias do leste europeu residentes no Brasil. Vanna Piraccini 

consta como sócia-fundadora e presidente da entidade pelos dois anos iniciais 

(1985-1987), ao lado do presidente de honra Sr. Gerardo Magella de Mello Mourão, 

jornalista, premiado escritor, político e preso inúmeras vezes. Entre outros membros 

citados, estavam Jesus Chediak, teatrólogo, e Ênio da Silveira, editor da revista da 

entidade. Acreditava-se, segundo consta no documento, que o Instituto servia à causa 

comunista, facilitando ações do bloco soviético no campo político-cultural. Além do 

nome e do endereço da livreira, são mencionados seus bens, a livraria e a propriedade 

rural de Nova Friburgo, juntamente com a apreensão de material subversivo na invasão 

do sítio. 

Na pesquisa realizada nos fichários do DOPS, em posse da APERJ, foram 

encontrados aproximadamente quinze documentos ligados ao nome da livraria ou da 

família fundadora, confirmando as descobertas feitas no acervo do Arquivo Nacional: o 

interesse dos órgãos de inteligência nas atividades políticas de Milena e Florin, 

fichados como membros do MR-8; e o envolvimento da livraria em ocorrências 

ocasionais de censura aos livros considerados perigosos.  
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A livreira foi citada em uma ocorrência de apreensão na alfândega e na invasão 

do sítio Mivaflor. No relatório (ANEXO Q) que detalha a invasão do sítio, com data de 

1 de junho de 1981, consta um levantamento de dados de arquivo referente à livraria. A 

única ocorrência anterior, de 1969, refere-se à apreensão de livros franceses, pelo teor 

político desfavorável ao regime. Outros documentos anexados mostram cópia do 

documento original, o parecer do tradutor e a comunicação interna entre o inspetor da 

Alfândega e o diretor do DOPS no período, general Lucídio Arruda. Além deste, muitos 

outros documentos relativos à invasão em 27 de maio de 1981, tais como fotografias 

das inúmeras cópias dos livretos Tarefas atuais dos comunistas no movimento sindical e 

Unidade Proletária (ANEXO J), alguns livros considerados proibidos, fotografias e 

documentos da família.  

Embora a maioria dos documentos encontrados aponte para um monitoramento 

esporádico das atividades da livraria e relacione os filhos da fundadora aos movimentos 

políticos de oposição ao regime, não existem evidências da participação direta da 

livraria ou da livreira em tais atividades. Tampouco encontra-se qualquer indício de que 

o incêndio tenha sido criminoso, encomendado pelas forças policiais repressoras que 

atuavam no período. Segundo o depoimento da fundadora, confirmado posteriormente 

por sua filha Milena, nunca existiu qualquer conexão entre as atividades políticas do 

MR-8 ou de seus filhos com as atividades da livraria. A perseguição à livreira e o 

incêndio ocorreram num período anterior ao ativismo político de Milena e Florin, que 

se envolveram com o MR-8 somente na segunda metade da década de 1970.  

Nos acervos do período da ditadura militar, preservados e disponibilizados 

para consulta no Arquivo Nacional e no APERJ, não consta nenhum documento da 

livraria anterior a 1975, exceto uma cópia anexada de um processo de apreensão de 

livros em 1968/1969 (ANEXO F). Portanto, não há menção ao incêndio ocorrido em 

1973, bem como nenhuma prova do envolvimento de “Dona Vanna” com o comunismo 

ou com as forças opositoras ao regime. Mas pode-se dizer que há, sim, indícios de 

alguma proximidade com estes movimentos, pela via familiar ou social, através das 

redes de sociabilidade construídas na circulação ensejada pela livraria. 
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3.3 O momento de consolidação e consagração da “casa” 

De acordo com Pierre Bourdieu , no campo de produção de bens simbólicos 189

existe uma fragmentação dos empreendimentos culturais em duas categorias distintas. 

De um lado, os “empreendimentos culturais com ciclo de produção curto”, voltados ao 

acúmulo de capital financeiro a curto prazo, e aqueles com “ciclos de produção longo”, 

geralmente dedicados aos próprios produtores do campo e com a perspectiva de ganhos 

financeiros a longo prazo.  

Outro critério para esta divisão trata da importância do capital simbólico para 

os negócios culturais de ciclo longo e a relação direta entre este e o capital financeiro, 

geralmente numa relação inversa inicial modificada ao longo do tempo. Ou seja, para 

se obter lucro financeiro nos negócios culturais de ciclo longo, é necessário ter 

construído um significativo capital simbólico, geralmente adquirido com tempo, já que 

capital financeiro adquirido só é aceito pelo campo se for capaz de se reconverter em 

capital simbólico: a única acumulação financeira legitimada pelo campo é aquela 

adquirida através de um nome conhecido e reconhecido, capaz de consagrar, de conferir 

algum valor aos objetos ou às pessoas . 190

Embora a obra de Bourdieu  refira-se especificamente às editoras e às 191

galerias de arte – e as livrarias não costumam ser consideradas empreendimentos 

culturais, por se tratarem de um elo voltado exclusivamente à venda e à distribuição da 

mercadoria livro –, proponho que a Livraria Leonardo da Vinci possa ser enquadrada 

no horizonte de análise bourdieusiano. Segundo a percepção de diversos agentes do 

campo ligados direta ou indiretamente à Da Vinci, a livraria ocupou uma posição 

privilegiada entre aqueles lugares que “produziram”, incentivaram e abrigaram a 

produção de bens simbólicos de algumas gerações de literatos, intelectuais e 

acadêmicos na cidade do Rio de Janeiro.  

Assim como nos empreendimentos culturais de longa duração admitidos por 

Bourdieu  – galerias e editoras –, a Livraria Leonardo da Vinci só obteve 192

 BOURDIEU, 1996.189

  Ibid., p. 170-171.190
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 BOURDIEU, 1996.192
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substanciosos dividendos econômicos após comprovada acumulação de “capital 

simbólico”, pelo menos duas décadas depois da sua fundação (1952). A longevidade e o 

prestígio da livraria também poderiam ser explicados através da análise dos capitais 

aplicada ao campo editorial, a partir da noção de campo e dos capitais relacionais 

presentes de Bourdieu. 

 Análise semelhante foi feita na obra de John B. Thompson , quando o autor 193

aplica os cinco capitais relacionais de Bourdieu (econômico, humano, social, 

intelectual e simbólico) ao campo editorial, utilizando-se destes conceitos para explicar 

a dinâmica do mercado de editoras localizadas nos países de língua inglesa estudados 

por ele. Segundo sua teoria , a força do “capital econômico”  e “simbólico”  194 195 196

seriam determinantes às editoras “para ocupar uma posição marcante no campo”  e 197

garantir uma vantagem competitiva da empresa, numa análise mais contemporânea das 

forças relevantes no contexto editorial do século XXI. Ele  também pondera que nem 198

sempre estes dois capitais estão lado a lado: “Uma empresa com pequeno estoque de 

capital econômico pode ser bem-sucedida na construção de um significativo estoque de 

capital simbólico nos domínios onde atua, ganhando uma reputação que excede em 

muito sua força em termos puramente econômicos” , afinado com Bourdieu . 199 200

A partir do espectro bourdiesiano, a Da Vinci pode ser considerada um 

empreendimento cultural de ciclo longo, embora não alcance todos os critérios 

definidos pelo autor, já que a livraria consolidou-se no campo dos “produtores para 

produtores”  sem abdicar de algumas ferramentas de vendas utilizadas pelas empresas 201

voltadas à produção cultural de ciclo curto. Soube preservar a autonomia na 

 THOMPSON, 2013.193
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 “[…] recursos financeiros acumulados, incluindo estoques e instalações, bem como a reserva de capital à qual as 195
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composição do catálogo, sem desconsiderar obras e autores com potencial de retorno 

financeiro e o aspecto comercial do empreendimento. Obteve, por competência ou 

afeto, tanto a simpatia de intelectuais e figuras acadêmicas proeminentes – sem falar 

nos clientes anônimos – quanto da imprensa, numa relação duradoura que foi sendo 

atualizada ao longo de décadas, de acordo com as práticas e os modismos vigentes. 

Além disso, essas empresas de produção de ciclo curto, à maneira da alta-
costura, são estreitamente tributárias de todo um conjunto de agentes e de 
instituições de “promoção” que devem ser constantemente mantidos e 
periodicamente mobilizados! Ao contrário, o pequeno editor pode conhecer 
pessoalmente, com o concurso de conselheiros que são ao mesmo tempo 
autores da casa, o conjunto dos autores e dos livros publicados. As 
estratégias que emprega em suas relações com a imprensa são perfeitamente 
adaptadas às exigências da região mais autônoma do campo, que impõe a 
recusa dos comprometimentos temporais e que tende a opor o sucesso e o 
valor propriamente artístico. O êxito simbólico e econômico da produção de 
ciclo longo depende (pelo menos em seus começos) da ação de alguns 
“descobridores”, isto é, dos autores e dos críticos que fazem a editora dando-
lhe crédito (pelo fato de ali publicar, de fornecer-lhe manuscritos, de falar 
favoravelmente de seus autores etc.), e também do sistema de ensino, único 
capaz de oferecer, a prazo, um público convertido.   202

É fácil identificar, entre muitas personalidades, uma destas figuras capazes de 

trazer, ao mesmo tempo, legitimidade e popularidade à “casa”. Um de seus 

“descobridores” , uma espécie de padrinho oficialmente instituído, sem dúvida, foi 203

Carlos Drummond de Andrade, com uma dezena de menções, entre crônicas e notas, 

sobre a casa, os livreiros proprietários e suas visitas cotidianas. Assim como a Livraria 

Garnier tinha em Machado de Assis um “compadre” muito próximo , a Da Vinci 204

obteve o afeto, a confiança e a assiduidade do poeta por muitos anos. Segundo 

depoimentos colhidos, o vínculo era tal que a responsabilidade pela escolha de sua lista 

de presentes de Natal ficava a cargo da livraria, onde Drummond podia ser visto 

cotidianamente, conversando com a livreira que se tornara amiga, ou lendo em sua 

poltrona sem ser incomodado. Isto era possível graças ao cerco que “Dona Vanna" e os 

funcionários mobilizavam para afastar os curiosos e garantir a tranquilidade do ilustre 

cliente em seus momentos de buquinagem.  

 Ibid., p. 168-169.202
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Entre os frequentadores, a lista de algumas gerações de intelectuais, que 

moldaram a vida cultural carioca e brasileira, proeminentes em seus campos 

profissionais, podem ser arroladas: Tristão de Athayde, Carlos Drummond de Andrade, 

Lygia Fernandes, Pedro Nava, Francisco Campos, Glauber Rocha, Carlos Lacerda, 

Antonio Houaiss, Ferreira Gullar, Antonio Callado, Roland Corbusier, Clarice 

Lispector, Rubem Braga, Guimarães Rosa, Mario Faustino, Antonio Cicero, Marco 

Lucchesi, Bruno Tolentino. Entre os políticos, destaque para Eurico Gaspar Dutra, 

Juscelino Kubistchek, Castello Branco, Santiago Dantas, coronel Malvino Reis e 

Golbery do Couto e Silva. Lista semelhante poderia ser feita com os acadêmicos 

ilustres, muitos dos quais começaram a frequentar a livraria enquanto ainda eram 

estudantes ou iniciantes na jornada acadêmica, que serão apresentados posteriormente.  

Juntamente a outros elementos que serão melhor abordados em momento 

posterior, esta clientela conferia à “casa” a legitimidade necessária para se posicionar 

confortavelmente na região do campo destinada aos empreendimentos culturais de ciclo 

longo, aqueles dedicados aos “produtores de cultura”. Tal prestígio – conquistado nas 

décadas de 1960 e 1970 e mantido por pelo menos as duas décadas subsequentes – 

passou a atrair clientes anônimos, pertencentes ou não a estes campos de atuação, que 

frequentavam a livraria em busca da fruição deste capital simbólico extrínseco às obras 

vendidas, buscando a legitimação que “ser frequentador da casa” conferia. Este “círculo 

virtuoso” garantiu não só a frequência “qualificada” durante décadas, como 

proporcionou o acúmulo de capital financeiro a partir da segunda metade da década de 

1970.  

Foi neste período, após ter alcançado um alto patamar de capital simbólico – 

que pode ter sido potencializado pelo incêndio (1973) e pela mobilização de agentes 

legitimadores do campo para a reabertura da livraria –, que a Da Vinci passou a ser 

conhecida e reconhecida por indivíduos alheios ao ambiente de produção cultural 

erudita, conferindo um significado simbólico aos livros vendidos e à clientela 

frequentadora. A partir deste momento e pelas duas décadas seguintes, a livraria 

concentrou os dois capitais considerados mais relevantes – pela tese de Thompson  – 205

para ocupar um lugar de destaque no campo: o capital simbólico e o financeiro.  

 THOMPSON, 2013.205
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Às vezes ela fazia negócio porque aquilo dava um caráter estratégico de 
propaganda de livraria. Ela era muito hábil, intuitiva na forma de lidar com 
as coisas. O fator revolucionário dela é a grande coisa. O incêndio e o artigo 
de Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil multiplicaram aquilo 
por dez. Então as pessoas que tinham lido aquilo faziam questão de ter uma 
conta na Leonardo da Vinci no momento político do Brasil, de resistência 
cultural. A Livraria Leonardo da Vinci significou um movimento de 
resistência cultural.  206

As décadas de 1980 e 1990 foram um período de prosperidade financeira e 

reconhecimento fora do campo. A livraria em diversas ocasiões anteriores  foi “salva” 207

ou beneficiou-se da política da livreira no comando, que injetava capital financeiro 

próprio em momentos de dificuldade, originário do patrimônio familiar . Foi quando 208

a livraria aumentou seu capital através da compra de imóveis adjacentes, chegando a ter 

cinco lojas e 400 metros  quadrados, além das salas destinadas ao estoque e à 209

administração, em outros andares. Foi também época em que “Dona Vanna”, 

capitalizada, comprou imóveis residenciais para si e para seus filhos. Na década de 

1980 foi eleita a melhor livraria da cidade através de enquete feita pelo Jornal do 

Brasil, com 20 consultados, dentre os quais 18 votaram nela. Em 1993, na sondagem 

realizada pela Folha de S.Paulo, a Leonardo Da Vinci aparece na liderança nacional .  210

Em 1997, Milena Piraccini Duchiade, filha primogênita de “Dona Vanna”, 

passa a trabalhar na livraria e vai aos poucos assumindo a função de livreira-chefe. Isto 

acontece num momento de grande mudança para o varejo livreiro, com a expansão da 

Amazon (fundada em 1994) – que passou a atender a parcela de clientes brasileiros 

aptos a fazer compras on-line em sites estrangeiros – e a consolidação das redes de 

livrarias no país, que estavam inaugurando suas primeiras megastores em território 

nacional. Sob o novo comando, algumas atualizações e modificações no negócio da 

livraria foram feitas: a casa foi reformada e o sistema informático atualizado. Um 

catálogo com maior participação de livros nacionais foi desenvolvido. Novas filiais 

foram abertas: a Piccola Da Vinci, no Shopping Gávea (1998) e no MAM (2004), a 

primeira em parceira com um sócio; em 2003 foi lançado o Baú do Leonardo (2003), 
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iniciativa que procurava atender os alfarrabistas e aproveitar o estoque vultoso que a 

livraria ainda mantinha. Estes últimos foram empreendimentos significativos, porém de 

curta duração, pois não conseguiram ser financeiramente sustentáveis.  

Novas políticas em relação aos clientes também foram instituídas: atenção 

especial ao cliente corporativo, especialmente bibliotecas de instituições públicas ou 

privadas e as secretarias ou coordenadorias de pós-graduação, que faziam orçamentos e 

encomendas diretamente, e num segundo momento passaram a ser atendidas através 

dos pregões. Em 2002, a casa celebrou seus 50 anos com um ciclo de palestras 

intituladas Cinco décadas em questão sobre temas dominantes em cada uma das 

décadas, e uma exposição de livros raros, cartas e fotos de Carlos Drummond de 

Andrade. Em 2004, saiu o livro com o mesmo título inspirado nestes encontros.  

Em 2005 e 2006 a “casa” promoveu o ciclo de debates “Encontros no subsolo” 

e participou do “O sábado é dia de centro”, iniciativas para estimular a visita e a 

frequência ao Centro e a livraria. Mesmo com todos os esforços, a entrada de novos e 

poderosos concorrentes – o varejo on-line e as grandes redes – e a pulverização da 

centralidade cultural da cidade, em parte deslocada para a Zona Sul, a livraria foi 

perdendo espaço, faturamento e capital de giro ao longo dos primeiros anos do novo 

século e, com ele, a capacidade de honrar seus passivos que permaneceram onerosos.  

Antes do final da primeira década do novo milênio, a livraria já enfrentava 

dificuldades financeiras, que foram sendo vencidas pelas injeções constantes de capital 

privado da fundadora e algumas rajadas de lucro, como uma grande encomenda feita 

por uma universidade angolana em 2008 . Nos anos que se seguiram, como forma de 211

honrar os seus compromissos e manter a livraria aberta, seus ativos foram sendo, pouco 

a pouco, vendidos: primeiro as salas em outros andares no prédio, onde se 

concentravam o estoque e o setor administrativo do negócio, e em seguida algumas das 

lojas do subsolo.  

Além das mudanças grandiosas que começaram a ocorrer no varejo livreiro no 

Brasil a partir do final do século XX e o aprofundamento destas na entrada do século 

XXI, a reboque do que já vinha ocorrendo em toda a cadeia de produção do livro em 

mercados mais maduros , outros fatores podem servir de argumentação às 212

 Entrevista Milena Piraccini Duchiade.211

 THOMPSON, 2013.212
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dificuldades vividas pela Da Vinci: uma nova gerência com outra concepção do 

negócio e estilo de liderança; a estabilidade econômica vivenciada com o advento do 

Plano Real (1994), incentivando o turismo internacional e o acesso aos bens de 

consumo comprados diretamente no exterior, bem como a intensificação de fluxo 

financeiro, comercial e cultural entre os países – processo conhecido como 

Globalização; e, para concluir, uma possível lógica inerente ao desenvolvimento do 

campo de produção erudita, segundo teoria de Pierre Bourdieu, aplicada à trajetória das 

editoras francesas e que poderia, com as devidas licenças, ser aplicada ao caso da 

Leonardo da Vinci.  

Uma editora que entra na fase de exploração do capital simbólico acumulado 
faz coexistir duas economias diferentes, uma voltada para a produção e a 
pesquisa (e, na Gallimard, a coleção fundada por Georges Lambrichs), a 
outra orientada para a exploração do acervo e para a difusão dos produtos 
consagrados (com coleções como “La Pléiade” e sobretudo “Folio” ou 
“Idées”). Concebem-se facilmente as contradições que resultam das 
incompatibilidades entre as duas economias: a organização que convém para 
produzir, difundir e promover uma categoria de produtos é inadaptada para a 
outra; além disso, o peso que as exigências da difusão e da gestão fazem 
pesar sobre a instituição e sobre os modos de pensamento dos responsáveis 
tende a excluir os investimentos arriscados, quando os autores que os 
poderiam ocasionar não se voltaram por antecipação para outros editores. 
Não é preciso dizer que, se pode acelerá-lo, o desaparecimento do fundador 
não basta para explicar tal processo, que está inscrito na lógica do 
desenvolvimento das empresas de produção cultural.   213

Após a Da Vinci, poucas livrarias ocuparam o seu espaço, aquele destinado às 

casas livreiras dedicadas aos livros importados na cidade do Rio de Janeiro. Entre elas, 

podemos citar a Dazibao (1980) e a Livraria da Travessa (1986), que nasceu de um 

desentendimento entre os sócios da primeira. Embora a Livraria da Travessa não seja 

especializada em livros ou em literatura acadêmica importada – e já tenha sido 

concebida numa outra era do mercado editorial –, ela mantém um acervo respeitável de 

obras estrangeiras e pode ser considerada a “sucessora simbólica” da Da Vinci na 

cidade.  

No início de 2016 concretizou-se a venda da Leonardo da Vinci a Daniel 

Bandeira Louzada, gaúcho que trabalhou dezessete anos na Livraria Saraiva, onde 

chegou a ocupar o posto de gerente nacional, deixando de ser uma empresa familiar 

após quase 65 anos de existência. Mais uma vez, a livraria escapou do fechamento e 

 BOURDIEU, 1996, p. 166.213
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renasceu para outra fase, próximo capítulo de uma história marcada por ciclos e 

intermitências. Embora a livraria continue aberta sob o mesmo nome e endereço, ela 

“renasceu” com uma outra proposta e configuração – em sintonia com os atributos 

desejados para uma livraria na contemporaneidade: nova proposta do catálogo; 

experiência de visitação – com espaços amplos, estantes flutuantes, cafeteria com 

refeições rápidas e eventos; atividade intensa de marketing nas redes sociais. 

Embora exista, entre os entrevistados, a sensação de um encerramento 

simbólico da livraria, e com ela  uma fase áurea do varejo livreiro carioca e nacional,  é 

improvável, e não aconselhável, o apagamento da trajetória de importante 

“universidade de milhares de cursos, professores e laboratórios, enriquecidos com 

museus e órgãos criativos” (ANEXO R) localizada temporalmente na segunda metade 

do século XX, na cidade do Rio de Janeiro. Esta pesquisa procurou, entre outros 

propósitos, contribuir para que parte desta memória seja registrada, conhecida e 

celebrada.  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4 ELEMENTOS DE UMA BIOGRAFIA: A LIVREIRA “NEM RUSSA, NEM 
COMUNISTA” VANNA PIRACCINI  

Este capítulo, longe de encerrar questionamentos, visa ampliar os caminhos de 

pesquisa sobre um dos pilares centrais na história da livraria: a trajetória da fundadora 

Vanna Piraccini. Como reiterado nos depoimentos e confirmado na análise do material 

jornalístico produzido ao longo de décadas, “Dona Vanna” foi a força vital da casa que 

ajudou a fundar e que comandou por mais de quarenta anos. Figura multifacetada e 

onipresente nas memórias ligadas à Leonardo da Vinci, abrigo de seu projeto de vida e 

do exercício cotidiano do ofício que nunca planejou exercer. Nos relatos colhidos com 

ex-clientes, funcionários e até colegas de ofício, a livreira é apresentada como estrutura 

central da livraria, sem a qual muito provavelmente a casa nunca teria existido ou 

sobrevivido a trágicos incidentes e à inevitável passagem do tempo. 

Após uma breve recapitulação histórica do ofício do livreiro em suas diferentes 

fases - assim como o difícil momento atravessado na atualidade - para dar contexto às 

práticas e particularidades da atuação da livreira, o presente capítulo divide-se em mais 

três seções. A segunda trata da origem e da juventude da livreira, época com algumas 

lacunas que permaneceram abertas. Reconstruir passos de sua vida pessoal foi trabalho 

árduo, que demandou uma pesquisa primária razoável, porém fragmentada e 

incompleta. Embora haja farto material sobre a atuação de “Dona Vanna" como livreira 

ao longo de várias décadas, a personagem sempre se mostrou bastante reservada e 

obstinada em preservar dados pessoais e passagens biográficas. Atuou com 

competência ao deixar curiosos colunistas e até mesmo amigos, distantes daquilo que 

não acontecia no subsolo da Avenida Rio Branco. Seu depoimento trouxe poucas 

informações adicionais ao que já tinha sido divulgado sobre a infância, a juventude, as 

razões para a saída da Romênia e posteriormente da Europa, assim como a chegada no 

Brasil.  

As informações apresentadas nesta seção são um compilado de notícias dos 

periódicos, testemunhos e documentos oficiais encontrados. Aqueles que se mostraram 

inconsistentes foram omitidos do trabalho. As inconsistências e omissões sobre seus 

primeiros vinte e cinco anos são fartas e estão presentes tanto nos depoimentos quantos 

nos documentos oficiais e periódicos consultados: 



!  76

a) diferentes versões do nome da livreira nos documentos oficiais e periódicos: 

Giovanna, Vana, Wanna e Wanda, além do correto Vanna;  

b) datas de nascimento distintas encontradas em dois documentos oficiais 

emitidos pelas instâncias competentes do período. Um deles encontra-se no 

acervo do SNI no Arquivo Nacional e outro no acervo do DOI-CODI no 

APERJ: quatro de novembro de 1931 e quatorze de janeiro de 1926, 

respectivamente; segundo documento atual consultado, Vanna Piraccini nasceu 

em quatorze de janeiro de 1926; 

c) período de aproximadamente cinco anos, entre a saída da Romênia e a chegada 

no Brasil, no qual existem informações desencontradas nos depoimentos, 

periódicos da época e na reportagem publicada na revista Piauí (2015) .  214

A terceira seção trata do encontro da livreira com a atividade profissional do 

livreiro, desde os primeiros anos após a chegada ao Brasil, até a modulação das 

exigências do ofício à sua “missão de vida”, já numa fase mais autoral. Os principais 

periódicos cariocas, que costumavam apresentá-la como representante oficial do setor 

livreiro de importados, a partir da década de 1970, assim como os relatos de familiares, 

ex-funcionários e clientes – todos amigos da casa –, estão repletos de detalhes e 

nuances sobre sua personalidade peculiar e a forma habilidosa com que conduziu a 

livraria ao longo de várias décadas.  

A quarta seção trata do período de maturidade profissional, quando passou a 

usufruir do reconhecimento do campo, tornando-se figura reconhecida nos círculos 

letrados da vida cultural carioca. Na mídia impressa do período, a livreira assumiu 

graciosamente a função de personificar a “livreira porta-voz do segmento de 

importados”, protagonizando muitas das narrativas criadas sobre a casa e o mercado de 

livros. “Dona Vanna”, “a simpática personagem das crônicas de Drummond ”; “a 215

representante do varejo de livros importados”; “a proprietária da icônica livraria, 

profunda conhecedora das humanidades e das artes”; “a guardiã de uma missão 

 VIANNA, 2015.214

 Foram encontradas seis crônicas e uma nota de Drummond a respeito da Leonardo da Vinci nos periódicos 215

consultados, todas faziam referência a amiga livreira..
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essencial ao país – a democratização do conhecimento” são as principais narrativas 

encontradas em torno de sua figura.  

4.1 O ofício do livreiro numa perspectiva histórica  

Em diversas ocasiões a produção acadêmica voltada à história do livro e do 

campo editorial menciona a pouca importância concedida ao setor livreiro no Brasil. 

Como menciona Bragança , este elo da cadeia não é somente pouco explorado na 216

pesquisa científica, mas carrega a rejeição de parte do campo que o vê como um 

entrave ao negócio, na realidade nacional. Muitas são menções sobre a carência e as 

oportunidades de pesquisa sobre este ofício, representada aqui pela observação de 

Robert Darnton : “É possível traçar um quadro geral da evolução do comércio de 217

livros na Europa, mas é preciso estudar melhor o livreiro enquanto agente cultural, o 

intermediário entre a oferta e a demanda em seu principal ponto de conexão”, assim 

como as condições econômicas, políticas e sociais que possibilitaram o surgimento e a 

ascensão destes agentes em determinados períodos históricos.  

Como exemplo, há na obra de Robert Darnton  as descobertas que fez sobre 218

estes agentes e suas práticas nos arquivos da Société Typographique de Neuchâtel 

(STN), uma importante editora e distribuidora de livros franceses nas duas últimas 

décadas do Antigo Regime, localizada em Neuchâtel, um pequeno principado suíço na 

fronteira oriental com a França. Enquanto no campo científico o livreiro raramente 

ganhou o posto de objeto de estudo, na produção cinematográfica, a atividade, quando 

retratada, adquiriu contornos românticos; e, na literatura, traços um pouco mais 

realistas quanto aos tipos personificados e ao cotidiano da atividade .  219

O ofício que foi moldado ainda no século XV, logo após a invenção da prensa 

de tipos móveis de Gutemberg por volta de 1450 , só ganhou autonomia quando 220

houve a separação entre tarefas e profissões, com a revolução industrial da imprensa. 

 BRAGANÇA, 2001, p. 36.216

 DARNTON, 1990.217

 Ibid.218

 SCHETTINO, 2011, p. 82-96. 219

 BRAGANÇA, 2001, p. 58-60.220
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Ocorrida na Europa no século XIX, os papéis do autor, editor, tipógrafo, distribuidor e 

livreiro se separaram . No Brasil, este movimento só aconteceu na primeira metade do 221

século XX. Anteriormente as tarefas eram realizadas conjuntamente, por indivíduos que 

possuíam uma oficina tipográfica ou livraria, sendo esta última o ponto central da 

organização da atividade editorial até o século XVIII . Roger Chartier , cuja parte 222 223

da produção acadêmica recente é voltada ao impacto das mudanças contemporâneas na 

indústria editorial, afirma que o século XXI testemunha uma nova revolução no campo, 

através da interface de leitura – os livros digitais – e o consequente reagrupamento das 

atividades da indústria editorial em unidades autônomas e autossuficientes. 

Enquanto, no Brasil, o livreiro busca a legitimação da sua atividade até os dias 

de hoje , na Europa – em particular na França – os livreiros gozaram de uma posição 224

privilegiada por um longo período , até a industrialização da produção editorial no 225

século XIX. O poder do escrito, ora temido ora desejado, na forma impressa ou 

manuscrita, garantia aos livreiros regalias e certa imunidade, concedidas pelas 

instâncias de poder, através de mecanismos de “proteção”  ou “posição” . Estes 226 227

mecanismos organizavam a atividade livreira e ao mesmo tempo garantiam o controle 

daquilo que era publicado, exigência da Igreja e a Monarquia, representantes do poder 

institucionalmente constituídos . 228

Proteção: pode-se pensar no caso dos Plantin, que haviam obtido o 
monopólio da venda das obras ligadas à Reforma Católica – breviários, 
missais –, que representavam um enorme mercado na escala da cristandade. 
Posição: podemos lembrar os livreiros parisienses, que a monarquia 
favoreceu a partir da metade do século XVII, esperando sua lealdade. O 
controle é mais fácil quando a produção é mais concentrada. Em troca de 
fidelidade prometida ao monarca, os livreiros parisisenses recebem um 

CHARTIER, 1998. 221

 Ibid, p. 53-54. 222

 CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e 223

XVIII. Brasilia, DF: UnB, 1994. p. 95-107.

 SCHETTINO, 2011.224

 Nos acordos entre os editores e autores, o autor tinha direito a algumas cópias impressas, enquanto ao livreiro era 225

concedida a permissão para a impressão e a venda, e muitas vezes um patrono era o responsável pelos custos de 
edição da obra. (CHARTIER; DEL PRIORI, 1994).

 CHARTIER, 1998, p. 53-54.226
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quase-monopólio sobre o mercado dos novos lançamentos e os privilégios 
outorgados para as peças de teatro, os romances, os livros da nova ciência. A 
perpetuação desses privilégios impede que se abra um domínio público do 
livro. A atividade da livraria comanda assim a atividade de edição, seus 
mecanismos e seus limites.  229

As leis reguladoras, assim como o contexto político e econômico, favoreceram 

a ascensão e o declínio da atividade na Europa (e no Brasil) e são aspectos 

fundamentais geralmente subestimados nas pesquisas dedicadas ao tema , assim como 230

afirmam os estudiosos Roger Chartier e Daniel Roche  ao relatarem o crescimento e a 231

queda da produção editorial francesa ao longo do século XVII e início do século XVIII, 

quando afirmam: “O livro, enquanto mercadoria, produzida, trocada ou vendida, não 

escapa aos fluxos da conjuntura […]”. Enquanto Darnton  pondera sobre a 232

importância deste intermediário na cadeia de produção do livro, o ponto de encontro 

entre a oferta e a demanda, assim como demonstra a variedade de tipos de negócios, 

perfis de profissionais e condutas. Com especial atenção concedida àqueles que viviam 

nos limites da lei , como Nicholas Gerlache, livreiro dedicado a venda de obras 233

proibidas que tratavam de ateísmo, pornografia ou crítica política.   

No Brasil, a atividade não possui nenhuma regulamentação específica ou 

formação credencialista , o que poderia garantir algum tipo de resguardo à prática no 234

mercado de trabalho. Na rotina da livraria é que se realiza o aprendizado da profissão. 

Nem tampouco se faz presente uma classe unificada . Segundo Schetino , a atuação 235 236

individual de cada livreiro e a desunião entre os pares podem ter impedido o 

agrupamento ou a mobilização conjunta para a criação de uma frente trabalhadora 

unificada. Assim como o agrupamento familiar em torno do negócio, arranjo muito 

 CHARTIER, 1998, p. 53-54. 229

 DARNTON, 1990, p.125. 230

 CHARTIER; ROCHE, 1976.231

 DARNTON, 1990.232
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frequente entre os livreiros, pode ter retardado a organização desta classe , que têm 237

em comum, além da forma de garantir sua sobrevivência social, a reverência aos 

livros .  238

Com o processo de capitalização das livrarias brasileiras, que aconteceu 

principalmente a partir do ano 2000, o livreiro acabou se afastando das atividades 

cotidianas do ofício, tais como o contato com o cliente e as encomendas de livros . 239

Com o agravante das novas tecnologias, quando a função de indexador passou a ser 

feita por programas computadorizados, a figura do livreiro foi sendo deslocada para o 

lado empresarial do ofício , quando não totalmente extinta. Embora a posse e o 240

conhecimento bibliográfico ainda mantenham um alto capital simbólico no interior de 

alguns grupos sociais, o livreiro não conseguiu construir para si uma percepção de 

“autoridade intelectual essencial”, ou uma representação social de sua profissão 

legitimada fora do grupo . 241

Em alguns países e comunidades altamente identificadas com a cultura 

letrada, um movimento de renovação, ainda bastante tímido, tem acontecido longe das 

grandes cadeias varejistas. As livrarias locais têm sido compradas e reformuladas por 

uma nova geração interessada em unir o desejo de empreender à manutenção da 

tradição livreira. Outros serviços ligados à curadoria literária, próximos ao antigo 

conceito do clube do livro, estão sendo reativados. Todas estas iniciativas podem 

interferir na organização do mercado em um futuro não muito distante e modificar o 

imaginário social ligado ao ofício, já que, durante os últimos vinte anos, pelo menos, a 

representação social do livreiro esteve polarizada em duas figuras antagônicas: de um 

lado o empresário proprietário de rede de lojas, dedicado ao lucro do seu negócio; de 

outro o pequeno livreiro, sonhador e inábil como administrador, lutando contra o 

sistema.

 SCHETTINO, 2011, p. 114.237
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4.2 Origem, juventude e o encontro com a profissão 

Vanna Piraccini nasceu em quatorze de janeiro de 1926, na cidade de Bolonha, 

capital política e centro comercial da região da Emília-Romanha, na Itália. A família 

abrigava, de um lado, o estilo de vida da alta burguesia italiana, e, de outro, os valores 

rigorosos das culturas norte-europeias, como a sobriedade e a disciplina. Filha mais 

nova de Hicner Piraccini, “fidalgo de linhagem nobre cesenática-bolonhesa ”, amante 242

dos cassinos e dos carros, que vivia da fortuna da família e dos bons empregos que sua 

condição social lhe proporcionava, e de Letizia Anusca Piraccini, de ascendência 

austro-húngara da Transilvânia, primeira bolsista romena a ir para a Itália, onde foi 

estudar piano e canto. Esta fora enviada pela família à Itália para se distanciar de um 

general do Império Otomano por quem se apaixonara e fora impedida de se casar, por 

ele ser muçulmano e ela de família cristã-ortodoxa.  

Poliglota, a sua mãe falava cinco línguas quando se casou com seu pai. Juntos 

eles viajavam o mundo, ele como acompanhante de Letizia, cantora lírica com carreira 

internacional . “Dona Vanna”, bem como sua irmã mais velha, viveram a infância sob 243

os cuidados dos avós . Dona Vanna atribui a formação e a curiosidade intelectual que 244

herdara ao seu avô materno, um professor de Latim severo que lia Goethe e outros 

clássicos alemães para a neta, além de fazê-la praticar o Latim à mesa, durante as 

refeições . Aos 18 anos, ingressou na Universidade de Bucareste para estudar Línguas 245

Neolatinas, onde permaneceu por dois anos. Neste período, foi apresentada aos 

princípios da Biblioteconomia, disciplina que considerava árida e sem utilidade, mas 

que viria a ser imprescindível para o seu futuro oficio, segundo suas próprias palavras. 

Em dezenove de outubro de 1946, aos 20 anos, Vanna Piraccini casou-se com 

Constantin Calmuschi em Bucareste, na Romênia, num enlace de curta duração. 

Após essa data, há uma lacuna de informação de aproximadamente cinco anos 

em sua trajetória. As informações sobre seus passos até a chegada ao Brasil são 

desencontradas. Alega-se que tenha saído da Romênia devido à ascensão do domínio 

 Entrevista Vanna Piraccini.242

 Entrevista Milena Piraccini Duchiade.243

 Ibid.244

 Entrevista Vanna Piraccini.245
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soviético em 1946 e ido para a Itália, sendo admitida em um campo da Organização 

Internacional de Refugiados (IRO), em Roma. Sabe-se que neste período ela saiu da 

Romênia, passou por Roma  e chegou a morar em Paris, onde retomou os estudos na 246

Paris-Sorbonne, sem nunca tê-los concluído. Conheceu o Sr. Andrei Duchiade ainda em 

território italiano e decidiu acompanhá-lo posteriormente ao Brasil para começar um 

novo capítulo ao lado dele.  

A matéria da revista Piauí (2015)  afirma que ao sofrer um atentando 247

provocado pelo Sr. Constantin Calmuschi – o ex-marido inconformado – Andrei 

Duchiade resolveu deixar a capital francesa rumo à America Latina , e ela refugiou-se 248

um tempo na Inglaterra. Sabe-se que o Sr. Andrei fez uma primeira viagem solo para 

conhecer o Brasil – onde desembarcou pela primeira vez vindo com o vapor Jamaique 

em 24 de janeiro de 1949 (ANEXO S) – e as condições de trabalho propostas por um 

primo-irmão, proprietário da livraria Nova Galeria de Arte, Trajano Coltzesco. Após um 

período de aclimatação, ele retornou à Europa para buscá-la e os dois vieram ao Brasil, 

partindo de Gênova, no vapor Florida, chegando ao porto do Rio de Janeiro no dia 04 

de novembro de 1951(ANEXO T). 

Viana Piraccini veio ao Brasil com a idéia inicial de trabalhar com Andrei e o 

Trajano na livraria Nova Galeria de Arte. Quando estava se preparando para o 

embarque, ainda em Paris, fez um estágio com Pierre Berès, célebre livreiro e editor 

parisiense, que a incentivou a apostar no ofício, que ela não tinha considerado até 

então . Segundo relato de filha , a ideia de abrir uma livraria já estava em gestação 249 250

mesmo antes de deixarem a França. No depoimento de Dona Vanna, ela afirma que a 

ideia surgiu a partir da experiência na livraria Nova Galeria de Arte.  

 Segundo relato de Milena, os pais se conheceram em Roma após deixarem a Romênia (DUCHIADE, 2012).246

 VIANNA, 2015.247

 Segundo a mesma reportagem (VIANNA, 2015), “Dona Vanna” foi para Roma fugindo da situação política e 248

econômica do seu país de origem, onde se refugiou num campo da Organização Internacional de Refugiados (IRO). 
Lá conheceu o Sr. Andrei Duchiade, cinco anos mais velho, e apaixonou-se. Como o então marido não aceitava a 
separação, ela foi para Paris, seguindo os passos de Andrei. Neste momento, ele sofre um atentado com arma de 
fogo pelo ex-marido inconformado. Para esfriar os ânimos, Dona Vanna muda-se temporariamente para Londres 
enquanto ele vem ao Brasil trabalhar na livraria Nova Galeria de Arte. Em 1952,  Sr. Andrei vai buscá-la e eles 
chegam ao Brasil juntos. Segundo a versão da livreira colhida em entrevista, ela foi a Paris para continuar seus 
estudos na Sorbonne e lá conheceu o futuro companheiro, por quem se apaixonou, vindo ao Brasil em sua 
companhia em 1950. Outro relato jornalístico do Diário Carioca de 13 de setembro de 1960 relata que Andrei e 
Vanna chegaram ao Brasil juntos em 1949.

 Entrevista Vanna Piraccini. 249

 DUCHIADE, 2012.250
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A Leonardo da Vinci surgiu do desejo de abrir uma livraria importadora mais 

“democrática”, que tivesse um raio de influência para além da elite frequentadora dos 

salões do Hotel Copacabana Palace. Embora não se saiba muito sobre sua atuação 

nestes primeiros dez anos da livraria, é difícil imaginá-la como figurante. Mesmo que 

não estivesse em evidência no balcão, além das compras e encomendas e as viagens 

frequentes, foi ela quem concebeu a ideia de uma livraria como a Leonardo da Vinci , 251

quem escolheu o nome da casa, quem atuou como braço direito do marido, 

incentivando-o até a abrir um novo negócio, a Editora Scala (1960).  

Ademais, foi quem, após a falência, ficou firme ao lado dele e permitiu que se 

desse os primeiros passos a fim de recuperar o nome da casa livreira na praça. 

Nós entramos em concordata porque não se lia. Foi uma coisa terrível. 
Andrei, o pai dos meus filhos, queria se suicidar. Ninguém da minha família 
viveu uma coisa como essa. Eu dizia: “Não, vamos sobreviver! É uma 
tarefa. Ser livreiro é uma coisa muito importante. Ele era muito culto, lia 
alemão… Goethe. Ele sofreu muito com a concordata: “Não é possível! Por 
quê?”, “Porque o país não está preparado para aquilo que fazemos”. Lucia 
Benedetti fez uma coleção fabulosa. Era uma caixa de papelão, dentro o 
suporte de madeira com 7 livros. Porque eu achava na época, de verdade, 
que não tinha literatura infantil no Brasil e que seria um sucesso.  252

Mesmo trabalhando em regime parcial, dedicava-se ao contato com as editoras 

e, aos poucos, foi conquistando a confiança e o respeito da clientela. A morte do 

companheiro , em meados de 1965, obrigou-a a assumir integralmente o destino da 253

Da Vinci e da família. Tal circunstância pode ter contribuído para que permanecesse 

distante da posição de vítima, diante de momento de grande fragilidade: sozinha num 

país estrangeiro, com dois filhos pequenos (onze e nove anos) e um negócio falido para 

recuperar. Contando com seus conhecimentos e o apoio de alguns amigos próximos, 

 DUCHIADE, 2012.251

 Entrevista Vanna Piraccini. 252

 Eles nunca foram casados segundo as leis brasileiras, pois a Lei do Divórcio só seria promulgada no Brasil em 253

1977. No entanto, o divórcio foi assinado num tribunal parisiense no dia 15 de junho de 1959. Em 1963 e 1964, os 
periódicos nacionais oficiais publicavam notícias sobre o processo de homologação do divórcio em terras brasilei-
ras, sentença estrangeira de número 1859. No entanto, existem documentos e notas jornalísticas que atribuem a 
“Dona Vanna” o sobrenome do marido, Duchiade. 
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Vanna assumiu a administração da livraria e passou a buscar soluções para sanar suas 

dívidas . Era hora de colocar a casa em ordem .  254 255

Como medidas inaugurais à frente do negócio, ela comprou a participação dos 

sócios  e decidiu ampliar a oferta da Da Vinci.  Expandiu-a através de novas editoras 256

de países que já constavam timidamente do acervo, entre eles Itália, Espanha, Portugal 

e principalmente aquelas oriundas dos Estados Unidos, com obras muito mais em conta 

do que as similares inglesas . No início da década seguinte, os negócios começaram a 257

prosperar, e ela a se firmar como livreira respeitada. Época de grande efervescência 

cultural, mesmo com o endurecimento do regime e o agravamento da censura pós-1968, 

a livraria parecia finalmente ter encontrado seu espaço na cidade, até o incêndio que 

destruiu todo o patrimônio da livraria e matou um homem que prestava serviço na 

livraria, em dezembro de 1973. 

Segundo ex-funcionários e amigos da casa, algumas das características mais 

marcantes da livreira eram a atenção dada a questões “humanitárias”, a erudição fluida 

e consistente e a educação refinada e cosmopolita, atributos não somente provenientes 

de uma formação educacional rigorosa, mas também de sua origem privilegiada e sua 

vivência em diferentes países e contextos sócio-culturais. Características que 

possivelmente influenciaram a postura discreta quanto à sua vida privada e de seus 

clientes, e a diplomacia no trato social. Mesmo entre desafetos, era reconhecida pela 

erudição e habilidade diplomática com as quais conduzia assuntos relacionados aos 

clientes.  

Seu repertório cultural, incomum para as brasileiras do seu tempo, pode ser 

atribuído tanto à educação doméstica quanto à educação recebida nas Universidades de 

 Como relatado em muitos momentos da entrevista com Vanna Piraccini, ela pode ter utilizado o patrimônio fami254 -
liar para ajudá-la a reconstruir financeiramente a livraria.

 Contrariando a política da década anterior, na década de 1970 há quase uma completa ausência de anúncios pu255 -
blicitários da livraria nos periódicos. As esparsas notícias dão conta do processo de concordata, que ainda tramitava 
em 1967 e 1968. 

 Oficialmente, ela retirou os sócios José Francisco Coelho e Antonio Rotundo somente em 1976. Em 1972, ela 256

criou uma nova empresa chamada Nova Livraria Leonardo da Vinci e, em 1977, ela inseriu seus filhos como sócios 
do empreendimento. Fontes: Notas publicadas na seção da Junta Comercial no Jornal do Commércio.

 “Então você tem aí um intervalo de oito anos entre a morte do meu pai e o incêndio da livraria, quando a livra257 -
ria se consolida e saneia do ponto de vista financeiro. Minha mãe muito mais agressiva do ponto de vista comerci-
al: ‘Vamos importar da Itália, da Espanha e de Portugal’. Por quê? Porque ela conhecia as pessoas nas feiras… 
Ela tinha uma postura mais inteligente, mais ousada, mais aberta. Ela entendeu que o livro americano era muito 
mais barato que o livro inglês… A defasagem libra-dólar já existia na época, o livro americano era, poxa, n vezes 
mais barato. E ela pensava: ‘Poxa vida, não preciso ficar dependendo do livro inglês!’. Eles faziam livros de capa 
mole muito bons, as brochuras” (Entrevista Milena Piraccini Duchiade).
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Bucareste e Paris-Sorbonne, embora nunca tenha completado os estudos. Mas também 

a uma dose de curiosidade intelectual, que lhe proporcionou um acúmulo de 

conhecimento sobre assuntos variados, em especial aqueles que abrigava em sua 

livraria. Leitora voraz e poliglota, versada no francês, italiano, romeno, inglês e 

português, a livreira interagia e conduzia os interesses dos clientes por caminhos 

bibliográficos ainda inexplorados e apresentava obras recém-lançadas aos leitores 

“certos”.  

O apreço a certos valores associados ao pensamento de esquerda  podia ser 258

encontrado tanto nas prateleiras quanto fora delas, na vida cotidiana do 

estabelecimento, nas políticas de empréstimo aos estudantes, na lida com funcionários 

ou na doação de tempo e recursos para causas sociais que considerava inadiáveis. 

“Dona Vanna” chegou a fazer trabalho social com detentos do presídio de Ilha Grande, 

em parceira com o padre Trombetta , na tentativa de reinseri-los na sociedade após o 259

cumprimento da pena. Implementou e manteve durante muitos anos práticas 

empregatícias pouco usuais para época: salários acima da média da categoria para todos 

os funcionários, pagamento do 14º e bônus aos melhores funcionários no final do ano, 

pagamento de cursos de línguas, concessão de cestas básicas e empréstimos sem juros 

para a compra da casa própria, além de incentivos diretos ou indiretos à educação 

formal de seus funcionários e família: 

  
A gente tinha uma conta para livro e uma conta do empréstimo. Eu ia dando 
para ela, o rapaz ia anotando nesta pasta. E aí, todo mundo que tinha 
empréstimo ficava lá nesta pasta. Ela me emprestou R$15.000,00. Quando 
terminei de pagar a última, eu falei pra ela: “Eu terminei de pagar à 
senhora. Agradeço por tudo que a senhora me fez. E ninguém faria isto, se 
eu fosse pegar no banco, eu pagaria quase trinta. Se bobear, ou mais. Por 
isto eu sou muito grata à Dona Vanna. Na faculdade me ajudou muito a 
questão de estar na livraria. Muita coisa eu tirei cópia... mas muitos livros 
eu comprei na livraria. Foi muito bom ter ficado na livraria enquanto eu 
estava estudando.  260

Outra característica que marcou sua trajetória como livreira e que garantiu um 

lugar de prestígio à livraria na história cultural do Rio de Janeiro foi sua habilidade em 

 A afirmação encontra-se na reportagem da revista Piauí de autoria de Vianna (2015, p. 50) e também nos depoi258 -
mentos de seus filhos. Seu filho, Florin Piraccini Duchiade, afirmou que os valores da mãe à época a colocariam 
ideologicamente alinhada ao espectro da social-democracia francesa.

 VIANNA, 2015.259

  Entrevista Gilda de Almeida Lucas Vasconcellos.260
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captar as correntes intelectuais de vanguarda. Os tipos de livros importados pela Da 

Vinci eram como pontes entre a intelectualidade brasileira e a vanguarda da produção 

intelectual europeia “numa conexão com as editoras do mundo intelectual muito difícil 

de encontrar”, como afirmou um ex-funcionário. Isso ocorria graças ao conhecimento 

da clientela e das editoras somado a uma sensibilidade intelectual aplicada ao negócio, 

como relembra um ex-gerente e cliente da casa: 

E a vivência dela com o conjunto da intelectualidade, não só carioca, mas 
brasileira. Ela tinha percepção do que era importante ali naquele momento, 
né? De difundir, de comprar, de integrar o espectro dos livros que estavam 
sendo lançados. Então isto permitia que de repente você pensava sobre uma 
questão qualquer e você encontrava ali na livraria. Um livro que ia ser best-
seller dali a um ano, dois anos, três anos. Isto aconteceu com todo mundo 
aqui. Esta é a percepção que você tinha da livraria. Diferenciada de todas 
as livrarias da época.   261

Os depoentes relatam que a livreira, além de escolher obras pensando nos 

interesses específicos de cada cliente, muitas vezes antecipava-se ao interesse dos 

mesmos. Ao vislumbrar a ascensão de certos autores e de correntes de pensamentos 

com potencial de interessar o campo acadêmico e intelectual brasileiro, a proprietária 

da Da Vinci transformou a livraria numa importante referência do que se lia da 

produção intelectual internacional no país. “Dona Vanna” tinha uma percepção cultural 

apurada na prática do ofício, escolhendo aquelas obras e autores que poderiam ressoar 

entre seus clientes. Como ela mesma afirma, “[…] escolhia para coincidir com o 

momento cultural do Brasil na época. Depois a pessoa dizia: ‘Só aqui encontrei este 

livro! Em São Paulo andei em todas as livrarias. Em Curitiba…’. A escolha era um 

critério cultural meu, mas coincidia com o momento cultural do Brasil”. 

Ela o fazia através de uma leitura dos movimentos culturais em ascensão , 262

transformando a casa em centro de literatura avant-garde do pensamento europeu e 

americano no Brasil. A livreira foi hábil em articular a necessidade comercial inerente 

ao ofício à sua sensibilidade literária, atuando como uma ponte entre os movimentos 

intelectuais, políticos e sociais do mundo ocidental e o Brasil. Tal “inteligência”, 

presente na curadoria de títulos e editoras estrangeiras, foi citada por muitos 

entrevistados como o diferencial da casa, ao lado da sua personalidade marcante. 

 Entrevista Severino Cabral. 261

 Ibid. 262
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Que atenda o movimento cultural do momento. Que são ciclos. O momento 
cultural do país em que você gravita. Tem que estar a par do momento cul-
tural. Momento do estruturalismo foi muito importante, do impressionismo… 
Os ciclos culturais […].  263

Mesmo com a limitação de informações sobre aspectos pessoais formativos, 

foi destacado nas entrevistas seu espírito cosmopolita – realizava ao menos uma viagem 

ao ano para diversos países europeus e americanos para visita às editoras e às feiras de 

livros – e revolucionário, apontado de diferentes maneiras nos depoimentos coletados, 

principalmente nas narrativas que tratam da sua obstinação em manter a oferta de livros 

“subversivos” no período mais repressivo do regime militar e naquelas que tratam de 

seus costumes, liberais e progressistas para a época.  

Além das escolhas pessoais que a fizeram rejeitar um estilo de vida 

convencional – esperado para uma filha da alta burguesia europeia – e a perseguir suas 

crenças e paixões fora da Romênia e depois no Brasil, sua personalidade inquieta, e o 

estilo direto e um tanto imprudente de lidar com os críticos mais conservadores 

acabaram por beneficiá-la na prática do ofício, tornando-a uma livreira singular e 

dificilmente substituível. Tais atributos influenciaram na maneira como ela compunha o 

acervo, com obras escolhidas a dedo – e sem censura  e em mais de cinco línguas, 264

muitas das quais consideradas subversivas e impróprias pelo regime ou pelo 

conservadorismo moral brasileiro. 

4.3. O modelamento da atividade à sua “missão” pessoal 

Embora o ofício do livreiro seja uma atividade autônoma, vinculada 

diretamente ao aspecto comercial do campo, historicamente foi uma atividade exercida 

em conjunto ao trabalho editorial e de impressão, como lembra Bragança . Ao 265

apresentar os três modos de edição formulados por Chartier para refutá-los em seguida, 

ele  propôs outra modelagem dos tipos ideais de edição, mais adequados à história 266

 Entrevista Vanna Piraccini.263

 Ibid.264

 BRAGANÇA, 2001.265

 BRAGANÇA, 2001, p. 73-113.266
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editorial brasileira. Embora distintas, em ambas as formulações a figura do livreiro 

aparece associada ao ofício do editor em um determinado período histórico.  

Na proposta de Bragança , que foi usada como modelo referencial para este 267

trabalho, estão contidas a figura do impressor-editor, saber identificado ao domínio das 

técnicas de tipografia e à oficina, função hegemônica entre 1450 a 1550; a do livreiro-

editor, preponderante entre 1550-1850, vinculado ao saber mercantil que pede bom faro 

às demandas e ao relacionamento com a clientela; e a função do empresário-editor ou 

do editor moderno, preponderante entre 1850-1950, atividade que acontece no 

escritório e pressupõe, além de sólida formação intelectual, conhecimento tanto dos 

processos de produção e técnicas mercadológicas quanto do mercado de bens 

culturais . O último tipo, o editor-executivo, ficou de fora, pois não interessava ao 268

nosso recorte.  

Ao considerar um núcleo matricial para três das principais funções do campo 

(impressor-editor-livreiro), pode-se dizer que o livreiro – ofício que nasce na loja, não 

na oficina, e tem como guia as leis que regem o mercado  – já esteve envolvido com 269

atividades editoriais, quando era responsável pela seleção e preparação dos textos, e 

também por sua impressão, além das vendas. Esta proximidade histórica das duas 

atividades pode servir de ponto de partida para explicar a auto-identificação de alguns 

livreiros com uma representação do ofício mais próxima do editor moderno, quando 

Bragança  afirma que “os propósitos que movem os editores são ao mesmo tempo 270

econômicos e culturais, já que eles se vêem com responsabilidades políticas perante a 

sociedade”.  

Tanto no depoimento das livreiras – Vanna, Milena e Margarete Cardoso, da 

antiga Kosmos – quanto na bibliografia consultada, foram encontrados vestígios deste 

“propósito” de que se sentem imbuídos os livreiros, o objetivo de “melhorar o mundo” 

através da disseminação do conhecimento e da cultura letrada. Além do “propósito 

coletivo”, a atividade profissional do livreiro se aproxima da atuação editorial quando 

se assume que aquela prescinde também de uma sensibilidade intelectual necessária à 

 Ibid. 267

 Ibid., p. 73-95.268

 Ibid., p.89-90. 269

 Ibid., p. 90-92.270
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escolha das obras, e de habilidades administrativas necessárias à condução de um 

negócio bem-sucedido. Nesta perspectiva, portanto, assim como o editor moderno e o 

marchand , a atividade livreira poderia ser alocada no espaço de transição entre a 271

produção de bens simbólicos e sua comercialização.  

A proximidade, adquirida através da afinidade de atributos, explicaria a relação 

muitas vezes conflituosa entre estes dois agentes do campo e também a rejeição 

silenciosa que os livreiros mais tradicionais alimentam face ao discurso do lucro e da 

prosperidade econômica, tentando se distanciar do imaginário do negociante e se 

aproximar daquele do produtor cultural. Como exemplo, a livreira em questão. 

Contrariando inicialmente a lógica dos tipos ideais de Bragança , ficou 272

evidente a pouca importância concedida ao lucro e às práticas mercantis bem-sucedidas 

da casa – que serão tratadas em momento oportuno – para a livreira proprietária da Da 

Vinci. Ao longo da entrevista com “Dona Vanna”, era perceptível a rejeição comedida à 

ideia de se ganhar dinheiro explorando o status que advém da produção de bens 

simbólicos, ao lucro e à usura, ao salientar em mais de uma ocasião que a livraria nunca 

foi um negócio lucrativo e que recebeu injeções de capital oriundos do patrimônio 

familiar em diversos momentos de apuro financeiro .  273

Em seu relato, a livreira repetia que a sua atividade profissional tratava-se de 

uma “missão especial”  – desvinculada do desejo de acúmulo de capital financeiro –, 274

o fomento e a democratização da leitura e do conhecimento. Como dito anteriormente, 

sua autoimagem profissional localiza-se mais próxima daquela de um editor – um 

agente movido por objetivos econômicos e culturais, pois muitas vezes se sente 

responsável politicamente pela comunidade ou sociedade em que vive  – ou produtor 275

cultural do que de um próspero comerciante. Sem intenção de refutar a importância de 

seu “propósito”, sabe-se que parte da década de 1970 e as duas décadas posteriores 

 Categorias profissionais colocadas em paridade para explicar a lógica de funcionamento da indústria de bens 271

culturais por Pierre Bourdieu (1996). 

 BRAGANÇA, 2001.272

 Durante o depoimento, Vanna Piraccini pouco falou sobre as decisões que tomou no âmbito administrativo, bem 273

como seus frutos financeiros. Toda a atenção dela, ao relatar-me sua trajetória, esteve voltada ao aspecto subjetivo 
do trabalho, a escolha dos melhores livros e a conexão entre estes e a sua clientela. 

 Assim como afirma Sevcenko (2003, p. 284), “a literatura não é uma ferramenta inerte com que se engendrem 274

ideias ou fantasias somente para a instrução ou deleite do público. É um ritual complexo que, se devidamente con-
duzido, tem o poder de construir e modelar simbolicamente o mundo, como os demiurgos da lenda grega o faziam”.

 BRAGANÇA, 2002, p. 57-83. 275
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foram consideradas “de ouro” para a livraria, sob o prisma da prosperidade 

econômica .  276

Foram também os anos em que ela pôde desenvolver com mais autonomia seu 

estilo de trabalho e consolidar sua marca pessoal no exercício do ofício. Durante o 

depoimento ficou evidente a relação de afeto que alimentou tanto pelo livro-objeto 

quanto pelo livro-produto cultural , assim como a satisfação pessoal que alcançou 277

exercendo a atividade livreira. Embora nunca tenha planejado atuar como mercadora de 

livros, tendo sido uma escolha circunstancial, a livraria parece ter sido o projeto de uma 

vida vivida em plenitude: “Eu fazia o que gostava. Sempre gostei de livros. Na minha 

mesa de cabeceira sempre conto com um livro, nunca posso dormir sem ler. Então faz 

parte da minha formação, da minha vivência. Acho que a leitura é um sedativo. Tem 

sempre alguma coisa a acrescentar […]” . 278

A livreira assumiu o comando da Da Vinci numa época em que as mulheres 

ainda estavam começando a disputar espaço com os homens no mercado de trabalho, e 

soube aliar interesses e valores pessoais às práticas do ofício que ela considera, acima 

de tudo, “uma missão” . A vivência cosmopolita e as raízes estrangeiras a levaram ao 279

segmento de livros importados, que representavam por volta de 70% do acervo e pelo 

qual a “casa” tornou-se célebre. A seleção contribuiu na proposta de qualidade e 

diversidade da oferta de assuntos, autores e obras, originários de muitos países . 280

Ao longo dos anos, ela não só aprimorou as habilidades esperadas de um bom 

livreiro – a procura constante de bons títulos, o conhecimento da clientela e a forma de 

atendê-la –, mas incorporou outras. A sensibilidade na seleção do catálogo – 

responsável, pelo menos parcialmente, pela diferenciação percebida no varejo livreiro 

carioca e brasileiro – é um exemplo. Na busca pelas obras, além de feiras 

internacionais, as viagens e visitas às editoras eram frequentes. A narrativa a respeito da 

forma que se realizava a seleção das obras nas editoras visitadas ilustra o apreço ao 

 Entrevista Milena Piraccini Duchiade e ex-funcionários. 276

 “Ia lá escolher in loco. Na Inglaterra, na França. Porque o objeto tem uma identidade. Que seja a capa, o con277 -
teúdo, o papel. Tudo implica na escolha. Até o cheiro do papel. Tem pessoas que cheiram o livro. Faz parte do con-
teúdo do livro” (Entrevista Vanna Piraccini).

 Entrevista Vanna Piraccini. 278

 SEVCENKO, 2003, p. 284.279

 Entrevista Vanna Piraccini, Milena Duchiade, ex-funcionários e clientes. 280



!  91

processo de escolha. A livreira contou que, frequentemente, subia nas escadas que 

davam acesso às estantes de livros pouco requisitados, já que não estaria disposta a 

“contentar-se” somente com os lançamentos e as promessas de best-sellers, no 

momento das compras para a livraria. Procurava aquilo que considerava 

“preciosidades”, livros que, segundo ela, não estariam facilmente disponíveis . 281

A pesquisa que fazia nas editoras para reabastecer a livraria era também 

realizada para atender às demandas específicas dos clientes. Esta busca – feita a partir 

dos pedidos individuais dos clientes – realizava-se primeiramente via catálogos 

impressos, depois através de CD-ROM e ferramentas de consulta on-line especializadas 

em livros, como o Booksinprint.com, numa espécie de consultoria individualizada. Este 

serviço personalizado acompanhava os pedidos de encomenda e – aliado ao contato 

contínuo com a clientela – foi fundamental para a aquisição de um conhecimento 

aprofundado sobre as preferências e interesses dos clientes.  

Na medida do conhecimento da pessoa eu encomendava livros. Eles tinham 
uma comunicação extraverbal. Não era pelo diálogo. Vendo o que ele 
escolhia […]. Quando eu encontrava livros que se encaixavam na pesquisa 
que ele fazia, eu encomendava sob risco meu, da livraria. Dizia depois: 
“Chegou um livro que poderia interessar o senhor, veja lá no meio, terceiro 
livro de capa azul”. Então, nestes termos existia uma coincidência.   282

Segundo o relato da livreira, os livros disponíveis na Leonardo da Vinci não 

estavam ali simplesmente esperando despertar o desejo dos leitores, já estavam 

“destinados” a certo perfil de leitor, aquele que os estava procurando ou saberia 

apreciá-los. “Nenhum livro pode ser um livro morto, tem que ter sido comprado com 

um objetivo” era um dos princípios da livreira durante o processo de compras. Mas os 

livros, escolhidos de forma quase artesanal, não serviam somente para satisfazer o 

desejo dos clientes, tinham a finalidade também de apresentar novas ideias ao público 

frequentador. A percepção de certos “movimentos culturais” junto aos intelectuais 

brasileiros e a atenção dedicada aos interesses específicos dos clientes são dois lados da 

mesma moeda – práticas que serviram a modelagem de suas habilidades às vicissitudes 

da profissão.  

 Entrevista Vanna Piraccini. 281

 Ibid.282
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Outra prática a ser adicionada à lista, ligada mais à preservação e à consciência 

do impacto da atividade livreira na ordem social, era a decisão deliberada de abrigar um 

acervo diverso e por vezes antagônico, ofertando sob o mesmo teto espectros opostos 

do pensamento filosófico e político, garantindo-lhe, assim, a credibilidade e o respeito 

de grupos opostos e em conflito direto na época da ditadura militar. Possivelmente, esta 

mesma política empresarial  a salvaguardou de represálias ainda mais violentas e 283

danosas nos momentos críticos da repressão política brasileira.  

4.4 Maturidade profissional e reconhecimento 

Suas práticas não se concentraram apenas no lado sensível do ofício. 

Estenderam-se até o aspecto mais pragmático da atividade. No próximo capítulo, serão 

abordadas as práticas comerciais mercantis que fizeram da livraria um empreendimento 

longevo. Neste momento, possivelmente contrariando a autoimagem da livreira, pode-

se afirmar que “Dona Vanna” foi uma bem-sucedida empresária da indústria de bens 

culturais, alguém que soube assumir riscos, estimular funcionários em torno de um 

sentimento comunitário e utilizar sua sensibilidade cultural na escolha do acervo e na 

manutenção da rede de relacionamentos. E foi, sobretudo, alguém que soube atuar 

segundo as regras do campo literário.  

Exerceu o ofício tanto em circunstâncias adversas quanto positivas e soube 

lapidar suas habilidades como intermediadora cultural, sem negligenciar suas funções 

como empresária, adaptando seu negócio aos diferentes contextos políticos, 

econômicos e sociais. Pré-requisitos ressonantes ao tipo ideal de empresário da 

indústria cultural de Bourdieu:  

O empresário em matéria de produção cultural deve reunir uma combinação 
inteiramente improvável, em todo caso bastante rara, do realismo, que 
implica concessões mínimas as necessidades “econômicas” denegadas (e não 
negadas), e da convicção “desinteressada”, que as exclui […].  284

A livreira fez e manteve laços de amizades com indivíduos que ocupavam 

espaços de poder na estrutura social brasileira e carioca, pertencentes ao ambiente 
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político e também acadêmico-intelectual da cidade e do país. A rede de relacionamentos 

extensa, cultivada a partir da discrição – prerrogativa da ética do ofício de livreiro, 

segundo ela – e do atendimento personalizado, a fizeram amiga próxima de muitos 

clientes: 

A Vanna, minha mãe, tinha um relacionamento muito bom... conhecia muita 
gente. Ela indicava... tinha uma boa lembrança: “Ah, este livro interessa a 
fulano”. Ela encomendava, ela via… digamos assim, o que era editado lá 
fora, o catálogo. Ela fazia uma leitura destes catálogos, todos os 
lançamentos... “Ah, isto interessa a fulano, isto interessa a sicrano, isto 
interessa a beltrano.” Aí ela encomendava muita coisa em função destas 
pessoas. Às vezes ela mandava os catálogos para estas pessoas, professores 
universitários... gente da intelectualidade. Quando fosse livros de arte, ela 
conhecia gente ligada à Secretaria de Cultura, enfim... na época ainda era 
um resquício da capital federal… que o Rio era distrito federal. Tinha 
muitos órgãos que foram se deslocando para Brasília. Ainda ia muita gente 
dos órgãos públicos. Ainda tem uma cultura de metrópole no Rio de Janeiro 
por causa disto.   285

De políticos, advogados a acadêmicos, jornalistas e intelectuais, todos a 

consideravam uma aliada, se não arma secreta, em suas arenas intelectuais e 

profissionais. Se “o capital simbólico de um editor está inscrito na relação com os 

escritores e os artistas que ele defende – um editor, dizia um deles, é o seu catálogo 

[…]” , pode-se dizer que o desta livreira esteve apoiado na sua clientela.  286

Pela análise do conteúdo jornalístico dos periódicos de diferentes décadas – 

principalmente Jornal do Commercio, Jornal do Brasil e O Globo –, a relação entre a 

livreira e a imprensa foi profícua e notável, dada a ampla visibilidade e o lugar de 

prestígio ocupado por ela e sua livraria nos principais jornais da época. “Dona Vanna” 

já é mencionada nos jornais a partir da década de 1960, primeiramente ao lado do Sr. 

Andrei e, posteriormente, como coproprietária responsável por algumas das iniciativas 

de patrocínio a concursos e eventos culturais.  

Na análise dos periódicos, ficou evidente o interesse da imprensa dedicada à 

cultura literária pela figura da livreira e de seu empreendimento. É difícil afirmar se 

houve algum evento inaugural ou jornalista pioneiro que a capturou, apresentando-a à 

parcela letrada de moradores cariocas leitores dos jornais. Possivelmente, o afeto e a 
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deferência que Drummond dedicava-lhe em seus artigos podem ter colaborado para o 

interesse da imprensa pela “casa” e pela figura da proprietária.  

Na maioria das reportagens jornalísticas confundiam-se a trajetória da livreira 

e da livraria, criador e criatura estão interligados nas narrativas, num exercício de 

personificação da livraria identificada com a figura de “Dona Vanna”, recurso estilístico 

muitas vezes capitaneado pelo poeta em suas crônicas . Em outros momentos, tentam 287

defini-la através de adjetivos lisonjeiros, mas principalmente com afirmações  

espirituosas ou polêmicas, evidenciando sua personalidade. 

“Com 1,71 de altura, cabelos louros, que ela mesma corta, penteados com os 

dedos compridos” ou “uma mulher de personalidade forte e espírito audaz” (ANEXO 288

V) são alguns dos descritivos encontrados. Retratada frequentemente como mulher de 

ousadia incomum para o período: servem como exemplo o hedonismo que se 

materializava nos cigarros e no café com rum que servia aos clientes, e a abordagem 

afirmativa, direta ao ponto. Na mesma reportagem, no trecho que trata dos roubos de 

livros em seu estabelecimento, é conferida a ela a afirmação de que a cleptomania 

estaria associada a desejos sexuais reprimidos (ANEXO V). 

Na década de 1970, embora ausente das seções dedicadas aos anúncios ou 

acontecimentos culturais citadinos, provavelmente a se recuperar das sucessivas 

reviravoltas que sofreu num curto espaço de tempo, o prestígio dela pode ser medido 

pelas diversas notas que davam conta da mobilização dos intelectuais em prol de 

fundos para a reconstrução da livraria, logo após o incêndio em dezembro de 1973. Em 

reportagem de 1977, ela fala abertamente sobre as intransigências impostas ao varejo 

de livros pelo decreto do ministro Falcão, que passou a censurar livros e periódicos 

importados. Nas décadas de 1980 e 1990 ela assumiu a função de “porta-voz” do varejo 

livreiro e também da cultura letrada carioca, sendo frequentemente convidada a emitir 

pareceres sobre o setor ou sobre as novidades editoriais, geralmente disponíveis em sua 

livraria.  

Os elementos recorrentes das narrativas em torno da livraria esbarravam 

frequentemente na trajetória de vida da livreira. A perseverança e a resiliência em lidar 

 Por exemplo, no trecho “A livraria Leonardo da Vinci, projeção intelectual e moral de Giovana Piraccini, a admi287 -
rável Dona Vana que conquistou a estima de muitos escritores, artistas, professores e estudantes, por suas qualidades 
de livreira e seu senso do humano”. Correio da Manhã, 15 dez 1973, p. 5 (ANEXO G).

 JORNAL DO BRASIL, 23 abr. 1983, Caderno B, p. 10.288
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com tragédias sucessivas e com as mudanças no varejo livreiro são aspectos recorrentes 

no material analisado. A partir da entrada do novo século, com as mudanças no 

mercado editorial e seu afastamento da condução do negócio, as notícias diminuíram, 

concentrando-se nas datas comemorativas e no caráter “tradicional” da casa. “Dona 

Vanna” e a Da Vinci haviam sido transformadas em exemplares de uma época da vida 

intelectual da cidade, como na reportagem comemorativa intitulada “A mais tradicional 

livraria da cidade comemora sua sobrevivência a concordatas, incêndios, inflação, altas 

do dólar, internet e megastores” (ANEXO U).  

4.4.1 Drummond e a invenção de uma personagem da cultura literária carioca 

Numa vertente diversa trabalhou Drummond, que escolheu outro ângulo da 

amiga livreira para as suas crônicas. A “Dona Vanna” de Drummond era mais dócil e 

afável que aquela retratada nas reportagens jornalísticas. Foram encontradas no acervo 

da Fundação Casa de Rui Barbosa, entre o período de 1951 a 1987, seis crônicas 

(ANEXO G, R e X) e uma nota sobre ela e seu estabelecimento. Com o escritor, a 

livreira passou a ser representada como um personagem recorrente e próximo, e, por 

vezes, idealizado. Já na primeira crônica, em cinco de julho de 1958, na qual ele usa a 

livraria como cenário para um encontro com marechal Dutra, “Dona Vanna” é 

apresentada como figura próxima e íntima dos leitores, dispensando qualquer 

apresentação formal. Na segunda e na terceira crônica, ela é retratada como a livreira 

parceira de seus clientes, capaz de desaconselhar a compra de uma obra se acreditasse 

que não valia o investimento.  

A quarta crônica – talvez a mais célebre da série sobre a livraria – trata-se de 

convocação aos leitores cariocas e clientes para colaborarem financeiramente na 

reconstrução da casa, após o incêndio. Na quinta, o cronista resgata a dimensão de 

“sociabilidade intelectual”  das livrarias de outrora e afirma que a Da Vinci 289

conseguira manter certo “refinamento espiritual” – marca das grandes livrarias – 

através da presença da livreira. As duas últimas datam da década de oitenta e são 

homenagens: a penúltima é uma nota que celebra os trintas anos de aniversário da 

 AGULHON, 1989. 289
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“casa” e compara “Dona Vanna” a um órgão promotor de cultura, “grande figura 

humana e intelectual, dona de uma universidade de milhares de cursos”. 

A última crônica foi escrita no ano de sua morte e já amarga um sentimento de 

nostalgia e pesar personificado na figura do tio, que chega ao Rio para visitá-lo e não 

reconhece mais as belezas da Avenida Rio Branco de Pereira Passos. Só enxerga a 

mecanização da vida e a consequente degeneração do espírito. O escritor, em tom 

otimista, utiliza a Da Vinci como contra-argumento. Bastião da resistência comandado 

por “Dona Vanna”, espécie de oásis em meio à correria e ao barulho da grande avenida, 

último exemplar de uma era de ouro das livrarias. Num misto de elementos factuais e 

ficcionais, projetados por escritores como Carlos Drummond de Andrade,  a livreira 

tornara-se parte do imaginário da vida cultural da cidade. 

Outras formas de reconhecimento vieram através de premiações oficiais  do 290

campo e também de fora dele: Prêmio Paula Brito, da Secretaria da Educação do 

Estado da Guanabara (1972); cidadã honorária, concedido pela Prefeitura Municipal do 

Rio de Janeiro na década de 1980; Chevalier das Letras e das Artes, concedido pelo 

Governo Francês em 1998; e uma homenagem da Academia Brasileira de Letras em 

2007, juntamente com o livreiro Alberto Abreu, da Livraria Padrão. 

Como se vê particularmente bem no caso da arte de vanguarda, esse sentido 
da orientação social permite mover-se em um espaço hierarquizado onde os 
lugares – galerias, teatros, editoras – que marcam posições nesse espaço 
marcam ao mesmo tempo os produtos culturais que lhes estão associados, 
entre outras razões porque através deles indica-se um público que, com base 
na homologia entre campo de produção e campo de consumo, qualifica o 
produto consumido, contribuindo para constituir-lhe a raridade ou a 
vulgaridade (inconvenientes da divulgação). É esse domínio prático que 
permite aos mais avisados dos inovadores sentir e pressentir, sem qualquer 
calculo cínico, “o que esta por fazer”, onde, quando, como e com quem fazê-
lo, estando dado tudo que foi feito, tudo que se faz, todos aqueles que o 
fazem e onde, quando e como o fazem.  291

 Ao encerrar o capítulo com esta citação de Bourdieu, pretende-se refletir sobre 

a faceta da livreira sutilmente revelada nos depoimentos e recortes jornalísticos. 

Destaca-se sua capacidade de gerenciar um empreendimento cultural de acordo com 

regras do campo literário e intelectual carioca. Ou, como define o autor, seu sentido de 
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“orientação social” – presente nas entrelinhas de sua trajetória à frente da Da Vinci. É 

evidente o papel central que a livreira ocupou na trajetória da livraria. Seja pela 

formação sólida, seja pela sensibilidade intelectual na composição do catálogo ou pela 

habilidade empresarial, “Dona Vanna” levou a Livraria Leonardo da Vinci a um espaço 

simbólico destinado às grandes casas livreiras brasileiras.  

Por outro lado, seria leviano descartar outros elementos incontornáveis da sua 

atuação nesta equação. Entre eles, a capacidade de construir e articular uma rede de 

relações sociais com indivíduos proeminentes ou consagrados em seus campos de 

atuação, que conferia legitimidade, endosso ao negócio, e, em alguns casos, proteção, 

bem como a consonância de suas ações com as regras e mecanismos vigentes no campo 

literário e intelectual carioca e brasileiro. Entre os quais, a relação próxima com ao 

menos um intelectual inconteste – caso de Carlos Drummond de Andrade, que a 

transformou em personagem literário do Rio de Janeiro -  e a parceria com a imprensa 

que, através de suas narrativas, colaborava na qualificação da livraria e dos produtos ali 

disponíveis. 
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5 OUTROS ATIVOS DA LIVRARIA: PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, 
COMERCIAIS E SOCIAIS   

O capítulo pretende organizar e tornar visível as principais práticas 

administrativas e comerciais que contribuíram para o êxito da livraria, geralmente 

desconsideradas nos relatos sobre as casas varejistas ou nos estudos sobre o campo. 

Com material substantivo, originário dos depoimentos e da pesquisa documental nos 

periódicos, evidenciou-se a importância das decisões gerenciais e das atividades 

empresariais sob o comando de “Dona Vanna” na trajetória da Da Vinci. Além da 

composição qualificada do catálogo e da figura da livreira – aspectos já abordados 

anteriormente –, as atividades mais relacionadas ao aspecto administrativo-comercial 

do negócio desempenharam um papel significativo em sua história. 

Após a apresentação de algumas das práticas administrativas que a 

consagraram, uma seção será destinada a compilar as principais políticas comerciais da 

casa, entre as quais o sistema de contas, o atendimento personalizado, as encomendas e 

a forma de precificação dos livros como estratégias do negócio. Além destas, a 

diversificação do portfólio de clientes e as inovações presentes na linguagem e no 

conteúdo dos anúncios publicitários da livraria – concentrados nas primeiras três 

décadas – de 1950, 1960 e 1970. Como complemento, outras duas seções serão 

apresentadas: uma que trata das relações da “casa” com as instâncias de poder 

institucionalizadas – Estado, imprensa e Academia – e outra sobre a aglutinação 

intelectual em torno da livraria.  

Como já antecipado no capítulo anterior, embora Dona Vanna rejeite a 

identidade de empresária ou comerciante – em seu relato repetidamente demonstrou 

rejeição ao lucro como finalidade  e falou do papel social que acredita ter exercido 292

durante muitos anos –, a livreira é lembrada por muitos dos entrevistados como mulher 

habilidosa e ousada na condução dos negócios. Para ilustrar, um pequeno compilado 

destas iniciativas: a decisão de ampliar o leque de editoras fornecedoras, privilegiando 

as norte-americanas – que possuíam obras similares em versões mais econômicas, 

conhecidas como brochuras – ao invés das inglesas, quando assumiu a liderança da 

 “Uma livraria não dá lucro. A Travessa faz lançamentos, um em cima do outro. Tem mais despesa do que lucro. 292

Se você paga funcionários bons, tem que pagar aluguel, condomínio, tudo. Não conheço livraria que dê lucro. Só 
os sebos, você compra por três e vende por dez. Livro o máximo que você tem é 40%, 45%, no máximo.” (Entrevista 
Vanna Piraccini). 
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livraria ; as tentativas de expandir o negócio através de filiais, ao longo de diferentes 293

épocas; o pagamento imediato das faturas de fornecedores estrangeiros acostumados a 

oferecer condições de pagamento mais favoráveis, devido à flutuação constante da taxa 

cambial; a manutenção de capital de giro (em moeda nacional e estrangeira) 

substancioso, para garantir a renovação constante do catálogo e cobrir 

eventualidades .  294

O modelo administrativo da livraria privilegiava a centralidade da proprietária 

na tomada de decisão. Era ela quem supervisionava o balanço e o fluxo de caixa, fazia 

as encomendas e compras internacionais e liderava o atendimento ao cliente. Estava 

também sob sua responsabilidade a política de remuneração e de incentivo aos seus 

funcionários, pouco usual para a época e para o tipo de negócio. Os funcionários, 

embora não fossem comissionados, recebiam salários acima da média, além de 

benefícios extras, como auxílio alimentação e plano de saúde . Durante parte da 295

década de 1970 e 1980, adiantamentos semanais aos funcionários tornaram-se prática 

corriqueira, sendo abandonados em momento posterior.  

Em momentos de prosperidade, “Dona Vanna” chegou a oferecer, além do 

décimo terceiro, o décimo quarto salário como forma de reconhecimento pelo trabalho 

realizado. Muitos funcionários conseguiram empréstimos sem juros com a proprietária, 

para a compra “da casa própria” . E eram ainda incentivados a estudar, através de 296

cursos de línguas pagos e de livros subsidiados. A livreira também tinha uma forma 

peculiar de reconhecer o bom trabalho dos funcionários e estimular melhorias, uma 

política não oficializada de concessão de aumentos e bônus aos melhores funcionários, 

no final do ano. Tanto os aumentos quanto os bônus eram variáveis e concedidos 

àqueles com melhor desempenho, a partir de um sistema de avaliação próprio e não 

sistematizado.  

Mesmo contando apenas com sua memória e a confiança na observação atenta 

no dia a dia do negócio, os funcionários afirmaram que a livreira costumava ser 

 Entrevista Milena Piraccini Duchiade. 293
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 Em um momento posterior, a livraria passou a fazer acordos de demissão voluntária com funcionários para o 296

recebimento do FGTS assegurado por lei, recursos que eram empregados na compra de imóvel ou liquidação de 
dívidas pessoais. Entrevista ex-funcionários.
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bastante assertiva na avaliação que fazia anualmente. Seus ex-funcionários relataram 

que costumavam esperar com ansiedade o momento do “veredito”. Nestas avaliações, 

“Dona Vanna” não se eximia de chamar a atenção daqueles que não estavam 

correspondendo à altura suas funções. Diziam ademais que agia com firmeza ao 

apontar falhas e corrigir práticas, geralmente valendo-se de um estilo “repressor-

anedótico” – quase carinhoso, como apontado por alguns – na mesma medida em que 

os protegia de situações embaraçosas com os clientes. Chegou a criar códigos e 

expressões cifradas para não afastar a clientela, enquanto expunha, em lições práticas, 

qual era o procedimento esperado dos funcionários.  

De acordo com os entrevistados, ela era capaz tanto de ir buscar “pelas 

orelhas” funcionários que tinham saído juntos para um café no meio do expediente, 

quanto correr em socorro de outro em apuros com a demanda do cliente, que procurava 

um autor pretensamente importante e totalmente desconhecido pelo atendente: “E 

aquilo que te pedi sobre a filologia na França?”. Pronto, o funcionário estava a salvo e 

já sabia à qual estante recorrer. O sistema de códigos criado por ela, em conjunto com o 

staff, tinha o objetivo de ajudá-los no atendimento ao cliente, fortalecendo, assim, o 

sentimento de união e parceira entre eles. Por exemplo, café com leite significava que 

um “potencial larápio” havia entrado na livraria.  

Este tipo de liderança personalista e centralizadora, mais comum em negócios 

familiares de pequeno porte, fez da livreira uma figura admirada e temida ao mesmo 

tempo. Sob seu comando, os funcionários tinham alguma liberdade para exercer suas 

tarefas cotidianas, podendo ser repreendidos ou incentivados na mesma proporção. Seu 

estilo próprio de liderar fazia com que os funcionários se sentissem pertencentes a um 

grupo, agregando-os numa espécie de núcleo familiar não oficial. Este sentimento foi 

expresso em depoimentos, materializado na pasta que guardava informações sobre os 

funcionários, intitulada “Nossa gente”, e coroado nas festas de final de ano organizadas 

para eles, em um sítio da família em Jacarepaguá.  

A seleção de funcionários se dava de maneira informal, por indicação. Já a 

distribuição de funções acontecia de acordo com a demanda interna e a aptidão para 

determinadas tarefas, num sistema de pouca hierarquia entre eles. Não havia um regime 

estabelecido, mas muitos dos funcionários da “linha de frente” – posicionados no salão 

– passaram um período inicial exercendo atividades mais simples e rotineiras: 
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arrumando estoque, fazendo entregas e auxiliando os vendedores experientes, limpando 

a loja, servindo café . 297

Eles eram formados na prática cotidiana do ofício, como a livreira 

orgulhosamente declarou: “Eles me perguntavam: ‘Qual disciplina?’. Eu respondia: 

‘Você veja o índice’. Porque uma língua neolatina você consegue entender. Isto é, 

sociologia, economia, política, biografia. Se não, venha me perguntar… Mas todos 

adquiriram uma formação depois de entrar na livraria”.  

O regime não hierárquico era regra válida também para os gerentes, que eram 

selecionados a partir de critérios distintos. Os gerentes da Da Vinci – entre eles 

Severino Cabral, Arno Vogel e George Gould – possuíam formação acadêmica sólida e 

repertório cultural afinado àquele da clientela: falantes de línguas estrangeiras, 

conhecedores dos principais pensadores e obras e já iniciados aos códigos do campo 

acadêmico-intelectual. Eram indivíduos capazes de tomar decisões rapidamente, 

organizar encomendas e prateleiras, acompanhar a chegada dos livros e, 

principalmente, acessar seus repertórios intelectuais para atender às demandas dos 

exigentes clientes. Eram também leitores vorazes, intelectuais em formação que viam 

naquela atividade e posição a conjunção ideal de fatores: acesso às obras, intelectuais 

de peso e correntes de pensamento em voga com a necessidade de ganho pecuniário. 

Eu adorava trabalhar aqui… Só os gerentes da casa já dava um petit roman. 
Nós, os gerentes, tínhamos como prerrogativa estar presentes no momento 
que chegavam as caixas de livros. Mas não para assistir… para ajudar. 
Separar por autores, áreas e colocá-los nas prateleiras. Só faltava sair briga 
aqui, porque você entrava em contato com o novo do novo, o último do 
último.  298

5.1 Práticas administrativas e comerciais bem-sucedidas 

O processo de cálculo do preço final dos livros obedecia a duas regras bem 

simples: o preço registrado no livro deveria seguir o preço de fatura do fornecedor, na 

moeda do país de origem – já que a prática de vendas das editoras era de faturar os 

livros com preço final sugerido ao consumidor e, em cima deste valor, conceder o 

desconto; e a taxa cambial, utilizada para estabelecer o preço final na moeda brasileira, 
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tinha como base os parâmetros recorrentes no mercado – primeiramente era estipulada 

pela SNEL no Rio de Janeiro  e pela Câmara Brasileira do Livro em São Paulo , 299 300

num segundo momento a taxa de câmbio do Banco Central era tida como referência. A 

esta taxa era acrescida outra que variava de sessenta (60%) a setenta por cento (70%)  301

para formar o preço final do livro. Por exemplo, em 1975 cada dólar correspondia a Cr$ 

9,07 do novo cruzeiro , enquanto a taxa cambial cobrada pela livraria seria de Cr302

$15,41, portanto, um livro custando dez dólares teria como valor final Cr$ 153,56 na 

livraria.  

Como a política da casa respeitava o preço de fatura dos livros, o recurso para 

flexibilizar o ganho estava na taxa de câmbio, a segunda variável na composição do 

preço. Sob o preço da fatura, as editoras costumavam dar um desconto de 30% a 40% 

para as livrarias, dependendo do volume de compra e do relacionamento. Somando os 

30% de desconto na fatura concedido pelas editoras aos 70% de acréscimo da taxa 

cambial sob o preço final, compunha-se a margem de faturamento da livraria, em torno 

de 100%, por livro. Desta margem era necessário descontar o transporte, os impostos e 

as tarifas alfandegárias, assim como os custos fixos diluídos – aluguel, salários, 

viagens, telefone ou correio e energia elétrica. O restante significava a margem de lucro 

da “casa”.  

Segundo as proprietárias, a margem de lucro ficava entre 30% e 40% do valor 

final do produto, margem respeitável para um negócio voltado a um segmento muito 

específico de clientes, representantes de uma parcela pequena de cidadãos brasileiros, 

profissionais letrados que se dedicavam ao universo acadêmico e à produção de bens 

simbólicos. Possivelmente conquistaram margens de lucro superiores às livrarias 

 De acordo com entrevista de George Gould, ex-gerente da casa, houve ocasiões em que ele, como representante 299

da Leonardo da Vinci, e o Sr. Alberto, da Livraria Padrão, influenciaram a definição do valor dólar-livro a ser usado 
pelas livrarias importadoras fluminenses. 

 Estas duas instituições eram responsáveis por definir a taxa cambial utilizada para a venda de livros, conhecida 300

como dólar-livro; em momento posterior, a tabela do Banco Central passou a ser adotada como referência pela mai-
oria do varejo livreiro. 

 Normalmente era 70% a mais do que a moeda oficial. Vamos dizer, por exemplo, um dólar para cada três reais. 301

Aí você multiplicava 3 por 1.7, então daria 5,10. Mais ou menos.. entre 60 e 70% a mais na conversão. Tanto assim 
que a gente tinha umas tabelas com as moedas. Botava assim: dólar cinco ponto um. Aí franco, peseta, lira, e assim 
por diante  Tinha gente que achava que a gente era casa de câmbio. Ah, mas eu quero trocar o dólar. Não, meu 
senhor. Quando eu cheguei na livraria, ainda era assim. O livro vinha escrito atrás, o europeu principalmente. O 
americano também. (Entrevista Milena Piraccini Duchiade). 

 HALLEWELL, 2012, p. 937- 942.302
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dedicadas às obras nacionais, no Brasil, do mesmo período. Embora a taxa cambial 

final aplicada na conversão para a moeda nacional fosse expressivamente alta, a livraria 

apresentava valores mais em conta que as concorrentes, segundo relatos de funcionários 

que faziam sondagens ocultas com as demais livrarias importadoras, entre as quais 

aquelas especializadas em livros didáticos e publicações francesas .  303

As práticas que envolviam diretamente o trato com os clientes foram citadas 

com frequência, quer pelos representantes da livraria, quer pelos seus ex-clientes e 

amigos. As encomendas  eram uma forma efetiva de criar laços com a clientela. Além 304

de contribuírem para satisfazer as mais variadas demandas, elas mostraram ser 

ferramentas de fidelização e fonte abundante de pesquisa sobre os interesses dos 

clientes. Ao aceitar as encomendas e o parcelamento – através das contas de que 

falaremos a seguir –, a livraria prolongava o processo de compra  e o tempo de 305

contato com os clientes, estendendo-o até meses depois da visita inicial. Na chegada 

dos livros, e posteriormente nos momentos do pagamento fracionado, o cliente era 

levado a retornar à livraria e eventualmente a repetir o circuito de compra.  

As encomendas também serviam como balizadoras das novas aquisições, a 

partir de um sistema de legitimação implícito: obras com alto potencial de repercussão 

nas rodas intelectuais brasileiras chegavam ao conhecimento da livraria, muitas vezes, 

através do sistema de encomendas. Quando os clientes chegavam com os pedidos, uma 

avaliação era feita a respeito de quem era o cliente, a temática, a obra e o autor.  

Porque uma pessoa que, por exemplo, um intelectual tinha uma informação 
de primeira mão, ele encomendava um livro e já indicava. Isto já era uma 
fonte pra gente já saber. Ah, o fulano encomendou tal livro, então isto deve 
ter uma repercussão, né? Vai ter procura, a partir de quem encomendava o 
livro, alguma novidade […]. Coisa antiga era apenas uma reposição de 
estoque. Agora, uma novidade já era uma referência para você encomendar 
mais, para indicar para outras pessoas.  306

 Entrevista ex-funcionários. 303

 Chegaram a representar 50% do faturamento da livraria, segundo depoimento da livreira. 304

 Outra coisa, nunca dissemos para o cliente: ‘Não, nunca tivemos este livro’. Dizíamos: ‘O livro acabou’. E, 305

quando o cliente queria determinado assunto, anotava o telefone do cliente, tirava xerox dos catálogos e entregava 
para ele depois. O cliente marcava e a livraria encomendava. O cliente chegava na livraria com uma relação, a 
gente tirava uma xerox, a gente anotava o telefone, depois passava pra ele. (Entrevista Renato Alexandre, ex-
funcionário).

 Entrevista Florin Piraccini Duchiade.306
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Se estas informações correspondessem a um determinado “padrão de 

qualidade”, a Da Vinci encomendava um para o cliente e mais alguns para a livraria. E 

assim as novidades iam sendo incorporadas aos catálogos da casa, através da pesquisa 

que Dona Vanna fazia in loco periodicamente nas feiras e nas visitas às editoras, e das 

informações trazidas pelos próprios clientes, que funcionavam como “avaliadores” das 

obras em primeira mão . Exceto quando o cliente pedia exclusividade e sigilo da 307

informação, pois não queria ver suas “descobertas intelectuais” expostas nas estantes da 

Da Vinci, situação que acontecia com certa regularidade. 

O conhecimento acumulado sobre os clientes era utilizado também para fazer 

encomendas por conta da casa, pensando nos interesses específicos de cada um. Ao 

saber de lançamentos afinados à pesquisa de determinados clientes, “Dona Vanna” 

encomendava-os. Em alguns casos, o cliente era imediatamente informado; em outros, 

recebia um aviso de que havia novidades à sua espera na livraria, quando os livros 

chegavam às prateleiras. Iniciativa, dentre outras, que configurava uma espécie de 

serviço contínuo de consultoria bibliográfica . 308

Nesse serviço, estavam inclusos: a pesquisa prévia – levantamento inicial da 

bibliografia existente a partir de uma determinada temática ou autor  –, que guiava as 309

escolhas dos clientes no momento das compras ou encomendas; as entregas e cobranças 

que podiam ser feitas a domicílio; o festivo café com rum, cortesia da casa que animava 

os clientes no período vespertino; e as contas, um sistema que possivelmente já existia 

no varejo livreiro e que foi aprimorado pela Da Vinci. 

Dificilmente um cliente não comprava um livro com Dona Vanna atendendo. 
Você, uma cliente, chega lá e me diz “Eu quero um livro sobre 
existencialismo. Quero um livro sobre espiritismo”. Ia lá e pesquisava nas 
seções. É isto que era o diferencial da Leonardo da Vinci das outras 
livrarias. A gente fazia pesquisa. A livraria tinha diversos assuntos. Vinha 
cliente de tudo quanto é lugar. Vários assuntos […]. A gente fazia pesquisa 
para o cliente. Quando era livro estrangeiro, a gente pegava os catálogos, 
tirava xerox dos catálogos para o cliente.  310

 O sistema de encomendas que permitiu à Livraria conhecer as preferências dos clientes, mas principalmente 307

conhecer, em primeira mão, aquilo de mais novo e interessante [que] havia no resto do mundo. Era um tipo de 
informação privilegiada que a colocava na frente de outras casas e a fazia ampliar repertório para a compra do 
acervo da Livraria. (Entrevista Vanna Piraccini).

 Entrevista ex-funcionários.308

 Entrevista ex-funcionários.309

 Entrevista Renato Alexandre.310
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O atendimento pré-venda, feito um a um, funcionava como um serviço 

customizado de consultoria bibliográfica. A cada cliente que chegasse com uma 

demanda específica, era feita uma listagem de livros, baseada numa pesquisa prévia 

sobre o tema, com diversas obras e autores pré-selecionados. Às vezes era entregue no 

momento do atendimento, em outras, posteriormente, em horário de menor movimento. 

Como ferramentas de auxílio, a livraria assinava alguns dos principais indexadores 

internacionais de livros, entre eles o BooksInPrint, para língua inglesa e o Electra na 

França. Leitores interessados em bonsai, esoterismo ou beatlemania não deixavam a Da 

Vinci sem uma pesquisa inicial realizada. Na forma como a livreira concebia o ofício, 

aquilo fazia parte da função de uma livraria, ela prestava um serviço de consultoria 

embutido em cada livro vendido.  

As contas, outra prática consagrada na Da Vinci, chegaram a ter mais de quatro 

mil cadastrados, em seus últimos anos contava com aproximadamente 1.800 

indivíduos, entre clientes ativos e inativos. Consistia em um sistema de pagamento 

fracionado, implementado na gestão do Sr. Andrei, que permitia que o cliente dividisse 

o valor da compra em parcelas, sendo três vezes a forma mais usual. Através de um 

cadastramento sem burocracia, a livraria permitia o acesso aos livros importados a uma 

classe média, urbana e letrada ainda em formação. Objetos que, meio século antes, 

eram considerados itens de luxo destinados somente à nobreza e à alta burguesia 

instaladas no país. Para abrir uma conta, bastava apresentar nome e endereço. 

Documentos de comprovação nunca foram solicitados, segundo depoimentos. De 

acordo com a livreira, as contas eram um privilégio concedido a todos e não havia 

nenhum tipo discriminação ou critério para a adesão:  

Desde o início. Tinha a conta 180 do coronel Malvino Reis Neto, diretor da 
Light. Tinha a conta 69, do Doutor Andrade […]. Precisava só do nome e 
endereço. Nunca pedi identidade. Nunca! Achava que era humilhação. E 
não posso dizer que erramos neste conceito, de confiança.  311

O crédito, aqui na forma de uma conta, era ao mesmo tempo um sinal de 

confiança da casa em seus clientes – prática em muitos negócios varejistas de diferentes 

naturezas – e também um recurso para ampliar o ticket médio da clientela na loja. 

Enquanto a primeira parcela era paga no ato da compra, as outras ficavam a “critério do 

 Entrevista Vanna Piraccini.311
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freguês”, congeladas à espera da disponibilidade financeira futura do cliente, já que não 

havia cobrança de juros ou prazos de pagamento pré-estipulados. Aqueles que podiam 

voltavam com frequência para pagar e fazer novas aquisições. Outros demoravam 

meses ou anos para quitar a dívida. Segundo relatos, o índice de inadimplência sempre 

se manteve baixo, pois a maioria dos clientes costumava pagar mesmo que fosse o 

mínimo possível, para manter a conta ativa. 

As contas, vez ou outra, acabavam facilitando a espionagem velada entre 

alguns dos clientes habitués. Através dos nomes escritos em cima das pilhas de livros, 

que, enquanto estavam sendo organizadas, permaneciam em cima do balcão, era 

possível saber o que liam os clientes mais ilustres da casa. As pilhas eram as expressões 

materiais dos livros registrados nas contas dos clientes e acabavam servindo como 

guias de referência para outros pesquisadores e estudantes. A competição em torno do 

pioneirismo da descoberta ou do ponto de vista mais original sobre um tema não era 

fictícia. Ela acontecia também no momento da aquisição de livros, assim como nos 

debates que ocorriam com frequência no final do dia. Apesar de ser uma prática já 

existente no comércio de livros , a Leonardo da Vinci conseguiu levar o sistema de 312

contas a outro campo de significado. Muitos dos ex-clientes entrevistados colocaram as 

contas como eixo central do relacionamento que estabeleceram com a casa. 

A conta me dava a possibilidade de adquirir mais do que o dinheiro que eu 
tinha no bolso. E ter a conta significava fazer parte de um... vou usar a 
palavra… seleto grupo de compradores, admiradores, frequentadores da 
Leonardo da Vinci. Quando eu digo seleto, não estou querendo dizer que 
eram os mais nobres, professores, escritores, porque estes, sim, já estavam 
aqui e não precisavam de conta nenhuma. Embora tivessem conta. Mas 
sobretudo porque… este grupo formava uma geração, nós fazíamos parte de 
uma geração, de cientistas sociais, na nossa grande maioria. E amigos da 
livraria, frequentadores da livraria. Às vezes a gente vinha à livraria só para 
dizer um alô e tomar um café.  313

Um das primeiras memórias espontâneas relatadas pelos ex-clientes 

entrevistados foi o respectivo número de suas contas. Em suas narrativas, era uma 

espécie de fragmento identitário que os unia num grupo distinto, enquanto narravam 

sua experiência com a livraria. Mesmo anos após as contas terem sido desativadas, os 

 Segundo entrevista de Margarete Cardoso, antiga funcionária da Kosmos e atual proprietária do Sebo Rio Anti312 -
go, o sistema de contas já funcionava na livraria Kosmos antes da chegada da Da Vinci. 

 Entrevista Arno Vogel.313



!  107

ex-clientes recordavam-se e eram lembrados pelos funcionários, por meio de seus 

números de identificação. Conforme relatos, o sistema de contas carregava uma carga 

simbólica significativa, código de acesso a um território desejado, mas ainda 

inacessível para alguns. Consequentemente, as contas, além de incentivarem o 

consumo, funcionavam como uma eficiente estratégia de publicidade, tornando-se um 

“traço de iniciação” apreciado dentro do campo de produção intelectual e acadêmica 

carioca.  

O sistema de contas era fundamental […]. Você abria a conta, levava um 
livro e depois você pagava. Você pagava um terço... Era totalmente 
diferente, o grau de confiança da gente no nosso cliente. O grau de 
confiança do cliente em nós foi uma coisa que a Vanna fez, conquistou e que 
depois foi se ampliando naturalmente. Na época era assim, um tipo um 
cartão de boate privê. Tipo uma grife, você ter uma conta na Leonardo da 
Vinci, no meio da intelectualidade carioca, era fundamental. Ninguém podia 
se dizer inteligente no Rio de Janeiro se não tivesse uma conta na Leonardo 
da Vinci. Era uma honra, sabe como é? Estou inserido no crème de la crème 
da intelectualidade… você falava “Comprei um livro ótimo na Da Vinci, 
botei na minha conta”… aquilo era fogo na palha. Todo estudante realmente 
bom do IFCS (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais) tinha conta na Da 
Vinci. E alguns deles iam da graduação até o doutorado.  314

Outras iniciativas comerciais dignas de menção foram: estratégia de 

diversificação de clientes; a forma de organização interna da loja; e, nas três primeiras 

décadas, as inovações implementadas nos anúncios publicitários dos principais 

periódicos cariocas. Desde o início, a livraria atendia às demandas de algumas 

empresas e instituições governamentais, como a Secretaria de Educação e Cultura, 

localizadas na cidade do Rio de Janeiro, até então capital federal do país. Logo passou a 

fazer consultas e encomendas para as escolas internacionais, e também para as 

principais universidades brasileiras. Embora não existam números exatos, os clientes 

jurídicos representavam pelo menos 10% do faturamento da casa.  

Os entrevistados mencionam ocasiões em que os negócios com estas 

instituições estrangeiras, universidades e bibliotecas tiveram papel significativo no 

faturamento anual da livraria. De passagem pelo país, seus representantes 

encomendavam somas significativas, avaliadas hoje entre cinquenta e cem mil reais. 

Em 2008, uma instituição de ensino angolana contratou a Livraria Leonardo da Vinci 

para montar sua biblioteca numa compra estimada em quinhentos mil reais, garantindo, 

assim, o faturamento daquele ano. Entre as instituições nacionais, figuravam como 

 Entrevista George Gould. 314
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importantes clientes a UFRJ, a UERJ, o Mackenzie e a Fundação Oswaldo Cruz. Na 

última fase da livraria, já na virada do século XX para o XXI, tornou-se comum a 

participação em pregões, concorrências virtuais organizadas pelas instituições para a 

compra de livros, com uma funcionária dedicada exclusivamente a este tipo de venda.  

A organização interna da loja, com o tempo, convencionou-se a ser realizada 

de certa maneira , demonstrando o conhecimento prévio de técnicas de estímulo às 315

vendas. Existiam três áreas distintas na loja nas quais eram armazenados os livros, de 

acordo com o potencial de atração de cada um: o balcão de novidades compreendia as 

mesas posicionadas na entrada principal, em frente à mesa da livreira, com os últimos 

lançamentos; depois, o balcão ou estantes dos “intermediários”, para aqueles livros que 

eram relativamente conhecidos e já tinham passado pelo balcão de novidades; e a 

terceira zona era o estoque, onde permaneciam aqueles que não precisavam de 

divulgação ou estímulo à compra, e ficavam na parte mais alta das estantes, longe do 

raio de visão dos clientes.  

A livraria também soube utilizar-se do principal meio de comunicação do 

segmento editorial, os jornais. Antes mesmo do início de suas atividades, a livraria fez 

anúncios notificando os futuros clientes da abertura da livraria, com o endereço e o tipo 

de acervo oferecido. Após a abertura, foi uma das primeiras – naquela década e 

publicação (1950, Jornal do Commercio) – a adotar o título-chamariz “Novidades da 

semana” (ANEXO A), destacando as obras francesas recém-chegadas. Entre outras 

inovações, passou a divulgar (ANEXO A) a lista de livros com preços em francos (Fr) e 

em cruzeiros (Cr$), prática utilizada até 1954. Nenhuma outra livraria importadora 

presente nos periódicos colocava os preços na moeda do país original, somente em 

cruzeiros. Além de se diferenciar da prática recorrente no mercado, a intenção pode ter 

sido construir a percepção de transparência na negociação, além de preço justo ou 

competitivo. 

Logo nos primeiros anúncios, eles chegaram a divulgar a taxa de conversão do 

franco (a 5 centavos e posteriormente a 8 centavos, em outra publicação), além do 

reembolso postal e da distribuição gratuita de livros e catálogos. Todas estas 

informações eram distintas daquelas fornecidas pelas outras casas, talvez como forma 

de se diferenciar da concorrência. Posteriormente, deu-se prioridade a informações 

 Entrevista Arno Vogel. 315
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novas ou potencialmente atraentes para o público leitor, tais como: as novidades da 

semana; a disponibilização gratuita do catálogo da livraria aos interessados; o destaque 

para a novidade da linha telefônica na loja e um convite para que as pessoas fizessem 

suas encomendas pelo telefone. Em 1955, há uma menção à manutenção dos preços dos 

livros pelo congelamento do ágio, possivelmente devido à mudança econômica que 

afetou o mercado editorial ou o mercado de itens importados.  

De maneira geral, enquanto muitas livrarias destacavam os lançamentos da 

semana ou os tipos de livros ofertados – livros de direito, raros, brasilianas –, a Da 

Vinci anunciava suas novidades e a localização/endereço do estabelecimento, 

provavelmente com a intenção de consolidar seu nome na praça. Ainda na década de 

1950, a livraria passou a divulgar a lista de livros de forma distinta das demais casas, 

com títulos escritos à esquerda e os preços à direita, em duas colunas paralelas, layout 

que foi logo incorporado pelas demais livrarias. No triênio 1953, 1954 e 1955, foram 

divulgadas as listas com os ganhadores do sorteio de Natal, com os nomes e as cidades 

de origem. Embora a maioria dos ganhadores fosse proveniente da cidade do Rio de 

Janeiro e adjacências, constavam outros de Manaus, Curitiba, Belo Horizonte, 

Bonsucesso (Minas Gerais), Salvador, Caxias do Sul (Rio Grande do Sul), uma mostra 

do alcance da livraria e da centralidade cultural do Rio de Janeiro à época capital do 

país.  

Na primeira metade da década de 1960, a livraria passou a anunciar seu 

catálogo em um novo formato, que ia de meia até uma página com as principais 

novidades daquela estação, numa seção do jornal de mais destaque. Ao mesmo tempo, 

manteve presença na seção “Indicador das Principais Livrarias” do tradicional Jornal 

do Commercio, onde ficavam os pequenos anúncios, bastante similares, das casas 

livreiras. Em 1963, um único anúncio mais “varejista” informava sobre os livros que 

seriam presenteados aos clientes que gastassem no mínimo CR$ 3.000,00 na livraria. 

No mesmo período, foram encontradas pequenas notas sobre algumas revistas 

especializadas vendidas pela Leonardo da Vinci. Por exemplo, em 1962 a livraria foi 

citada no Correio da Manhã como local de venda exclusivo da revista francesa Mid-

Minute Fantastique, especializada em cinema.   

Tal divulgação pode ter sido feita através do envio gratuito da revista aos 

jornalistas, na expectativa de menções espontâneas na imprensa. Outras iniciativas 
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referentes à “casa” tratam do patrocínio a eventos culturais, como concursos, 

simpósios, bem como a venda de ingressos para eventos acadêmicos. Na década 

seguinte, os anúncios mais peculiares datam de 1974 no Jornal do Commercio, quando 

a livraria informou aos clientes sobre as instalações provisórias em decorrência do 

incêndio ocorrido em dezembro de 1973. Foi o primeiro anúncio de uma série – 

repetido durante os meses de fevereiro, março, abril e maio – dedicada à divulgação da 

sede provisória da livraria na Rua Melvin Jones, 35, subsolo, Loja C: “Livraria 

Leonardo da Vinci. Em instalações provisórias, atende a 80 passos da sede incendiada”.  

Nas décadas seguintes, os anúncios foram escasseando e uma nova forma de 

publicidade passou a fazer parte da estratégia da livraria: em troca de cortesias como 

empréstimos de livros e uso da loja como locação para fotografias ilustrativas das 

matérias e reportagens, a Da Vinci continuou a estar presente nos periódicos, 

deslocando-se da seção dedicada aos anúncios para as editorias. Embora não tenha sido 

estratégia recorrente, existem menções aos lançamentos de livros ocorridos na Avenida 

Rio Branco, 185, prática consagrada anteriormente e utilizada por algumas casas. Em 

1959, constata-se o primeiro registro de um lançamento do mercado editorial na 

livraria: uma nota informa que Dinah Silveira de Queiroz terá seu livro, Eles Herdarão 

a Terra, lançado na Livraria Leonardo Da Vinci, às 17 horas do dia 30 de dezembro. 

Tais notas sobre lançamentos e eventos culturais na livraria se repetiram ao longo dos 

anos, nas colunas dedicadas aos livros ou às novidades editoriais e também nos espaços 

reservados aos eventos da sociedade carioca.  

5.2 Relacionamento com as instâncias de poder 

Assim como suas políticas administrativas e práticas comerciais, a relação que 

a casa criou e soube cultivar com indivíduos e instâncias de poder institucionalizadas 

tiveram um papel significativo em sua trajetória. Mesmo evitando assumir um 

posicionamento político oficial e adotando uma postura de neutralidade, a política deu 

o tom a vários acontecimentos importantes na trajetória da livraria e da família 

fundadora. A começar pela fuga dos seus fundadores da Romênia, Andrei e Vanna, em 

função do endurecimento do regime comunista recém-instaurado na década de 1940. 

Após a livreira assumir a livraria em 1965, aos poucos a Livraria Leonardo da Vinci 
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tornou-se conhecida como local referência de literatura alinhada ao pensamento político 

de esquerda promovido pelo mundo, local de venda do catálogo da editora comunista 

francesa Maspero. Não se pode afirmar se foi uma decisão pautada no alinhamento 

ideológico que a livreira nutria pelos ideais marxistas ou uma escolha comercial 

baseada no tipo de literatura em voga entre os intelectuais e acadêmicos brasileiros . 316

Possivelmente uma mistura das duas motivações.  

Nos primeiros anos da ditadura, até 1973, houve apreensões de lotes de livros 

importados pela livraria – diretamente na alfândega brasileira ou nas visitas ocasionais 

que a polícia fazia à loja  –, mas de maneira geral a casa conseguia garantir a venda 317

de muitas obras consideradas proibidas . Talvez os oficiais encarregados da censura 318

estivessem mais concentrados nas editoras e livrarias nacionais que possuíam conteúdo 

de fácil disseminação contra o regime. Ou talvez as políticas de neutralidade e 

atendimento personalizado, responsáveis pelas boas relações da livraria com dirigentes 

e apoiadores do regime militar, tenham conseguido protegê-la por um tempo. Em uma 

destas “inspeções” à livraria, o amigo e cliente coronel Malvino Reis, anticomunista 

declarado, interveio em nome de “Dona Vanna” . A livreira sugeriu em entrevista 319

localizada no acervo sonoro do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro que esta 

amizade a salvou de maiores sanções por um período.  

Diplomática na maneira de tratar os frequentadores de diferentes matizes 

ideológicos e democrática quanto ao catálogo ofertado, a livreira certificava-se de que 

os clientes encontrassem dos pensadores mais críticos àqueles simpáticos ao regime e à 

influência norte-americana no país. Mesmo sob tais circunstâncias, as apreensões 

continuaram durante os primeiros anos da década de 1970, quando a livraria se vê 

diretamente envolvida em um episódio traumático. Em 1973, a Livraria foi destruída 

num incêndio, num possível “atentado” patrocinado por forças repressoras do regime.   

Como se pode averiguar através da análise dos documentos disponíveis no 

Capítulo 3, a Leonardo da Vinci esteve envolvida, direta ou indiretamente, na vida 

política da cidade e do país neste período – fosse pelo espaço destinado às obras críticas 

 Entrevista George Gould. 316

 PIRACCINI, 1998.317

 Entrevista ex-funcionários e clientes.318

 PIRACCINI, 1998.319
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e àquelas favoráveis ao regime, ou pela presença constante de líderes antagônicos em 

suas dependências, fosse através do envolvimento da fundadora em causas vistas como 

“subversivas”  ou da participação de alguns de seus funcionários e seus dois filhos em 320

movimentos políticos de oposição. Elementos que, em conjunto, podem ter colaborado 

para que a livraria fosse alvo da repressão política do período. Conforme depoimento 

da livreira e de antigos funcionários e clientes, Dona Vanna e a livraria poderiam ter 

sofrido represálias ainda mais sérias se não fosse sua origem e a rede de 

relacionamentos com indivíduos proeminentes no ambiente político e também 

acadêmico-intelectual de todos os matizes ideológicos, no Brasil e no exterior.  

Graças à sua origem e cosmopolitismo, à crença na livre circulação de ideias  321

e à formação humanística que privilegiava a diversidade de opiniões, a livreira angariou 

admiradores e amigos em círculos sociais e políticos antagônicos. Um pequeno 

indicativo da espécie de diplomacia exercida pela “casa” pode ser encontrado nos 

jornais da década de 1960, em notinhas sobre os lançamentos de livros realizados na Da 

Vinci. Em 1966, o Correio da Manhã anunciou o lançamento do segundo livro do 

economista Mircea Buescu na Livraria Leonardo da Vinci, Modelo soviético de 

desenvolvimento pela Editora Arte Moderna, um estudo que procurava desmantelar a 

ideia de que o modelo econômico russo seria mais humano e ético do que o 

capitalismo. Em outras, são divulgados eventos de lançamento de livros da Editora 

GRD , apoiadora da tomada de poder pelos militares em 1964, prova da política da 322

boa vizinhança exercida pela casa livreira. 

Além da rede de apoio tecida entre a casa e os clientes , outro aspecto notável 323

na história da livraria é a relação de proximidade que foi construída com a imprensa. O 

que parece ter-se iniciado como uma relação comercial corriqueira, já que a livraria foi 

uma anunciante relativamente constante nos principais jornais por pelo menos três 

décadas, foi se transformando numa parceria frutífera ao longo do tempo. No conteúdo 

 Ação Social foi confundida com subversão (PIRACCINI, 1998).320

 PIRACCINI, 1998.321

 HALLEWELL, 2012, p. 607. 322

 A Ligia Fernandes foi amiga de minha mãe até morrer. Ela ligava pra pedir para alguém ir buscar o contrache323 -
que na Biblioteca Nacional ou trazer até sua casa. Estas redes de favores, entendeu?[…] A vida é feita de eixos, 
quero dizer, laços. Estes laços transcendem o comércio. Os laços de ajuda, os laços de respeito. (Entrevista Milena 
Piraccini Duchiade).
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dos principais jornais cariocas, constantes da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, salta 

aos olhos a visibilidade concedida ao estabelecimento, principalmente no Jornal do 

Commercio das décadas de 1950 e 1960, no Jornal do Brasil das décadas de 1970 e 

1980 e no jornal O Globo, em décadas mais recentes. A Leonardo da Vinci aparece 

como fonte de matéria-prima tanto para as crônicas sobre o universo intelectual da 

cidade e seus clientes ilustres quanto para acontecimentos dignos das colunas sociais, 

além das matérias jornalísticas sobre o mercado. 

Outra forma de cooperação dá conta do sistema de “reciprocidades” entre a Da 

Vinci e a imprensa. No empréstimo de livros e cessão de seus espaços para fotos e 

gravação televisiva, colaborando na produção de conteúdo ilustrativo das 

reportagens ; nos inúmeros depoimentos e entrevistas feitos com a livreira e sobre 324

livraria. Em troca, a livraria recebia divulgação espontânea nos principais veículos da 

imprensa e alimentava a simpatia dos formadores de opinião. A proximidade com os 

intelectuais que frequentavam a livraria como clientes, muitos deles colunistas dos 

jornais, pode ter favorecido a parceria. Com Carlos Drummond de Andrade, entretanto, 

o laço foi mais estreito. Ele não só ia à livraria com muita frequência, mas a 

reverenciava quando tinha oportunidade. A primeira crônica conhecida em que ele cita 

a Da Vinci data de 1958 no Correio da Manhã (ANEXO X), quando narra um encontro 

matutino fortuito com o marechal Dutra em frente à prateleira dos filósofos, referindo-

se à livraria como “a cave da Leonardo da Vinci”. 

Essa relação também foi crucial para a criação e a manutenção da aura  da 325

casa livreira, que envolve o celebrizado café com rum servido aos clientes enquanto se 

desenvolviam os conclaves intelectuais, assim como os episódios cinematográficos de 

roubos de livros, entre outros elementos narrativos recorrentes na imprensa. A primeira 

nota sobre os ladrões de livros que rondavam a livraria data de meados dos anos 1950, 

na Tribuna da Imprensa (ANEXO Y), e trata da devolução de três obras de Proust, 

 O que eu fiz de amizade com cliente, de emprestar livro pra fotografar e tal. Só teve um livro que voltou estraga324 -
do. O resto pegava o livro e não tinha uma poeira, um arranhão. Naquele tempo estava se fazendo muito arquivo 
digital. E ela deixava, eu aprendi com ela a cultivar a clientela assim, ela sabia cultivar [...]. Um fotógrafo que 
precisava de um livro. Ele era cliente, mas aquele livro era muito caro, ele não podia comprar. Então emprestava 
pra ele. (Entrevista George Gould).

 Conforme definição de Benjamim (1994, p. 170), a aura “é uma figura singular, composta de elementos espaciais 325

e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja.” Este conceito foi utilizado para 
explicar as perdas decorrentes da reprodutibilidade técnica da obra de arte, mas pode ser utilizada neste contexto 
com o sentido de existência única, a particularidade que envolve a livraria.
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furtadas anteriormente, com uma carta datilografada que justificava o desfalque com 

uma simples solução semântica: os livros tinham sido levados “em empréstimo” para 

comparação da edição da casa à outra, de posse do autor do crime. 

Nem mesmo o incêndio e posteriormente a invasão da polícia ao sítio de Nova 

Friburgo, em 1981, por suposta ligação com o movimento armado de oposição ao 

regime militar no país, fizeram a imprensa mudar o tom. As notícias sobre estes 

acontecimentos retratam a livraria e a livreira como vítimas de acontecimentos 

desafortunados, com honrarias e até certa reverência. Estes trágicos elementos 

biográficos, assim como os altos e baixos financeiros, a livreira-empresária e o catálogo 

de alta qualidade foram elementos estruturais na construção da identidade da livraria. 

No entanto, seria uma lacuna não considerar a relação com indivíduos bem 

posicionados no ambiente político de ambos os espectros na sobrevivência da casa na 

época da ditadura militar. E a relação com a imprensa na construção destas narrativas 

que celebrizavam a aura  da casa, legitimando o lugar de prestígio que a Da Vinci, 326

ocupou na história e a memória de fração importante da intelectualidade carioca.  

5.3 Sociabilidade intelectual  e capital simbólico 327

Como já mencionado em capítulos anteriores, a clientela que prestigiava a 

livraria era composta de indivíduos proeminentes em suas áreas de atuação, entre 

muitos intelectuais e acadêmicos. Figuras de diferentes gerações e atividades 

profissionais – tais como Tristão de Athayde (pseudônimo de Alceu Amoroso Lima), 

Santiago Dantas, Jorge Amado, Glauber Rocha, Lygia Fernandes Telles, Décio 

Pignatari, Golbery do Couto e Silva – frequentaram o espaço. Como relembra um 

antigo frequentador, que foi gerente da casa por um curto período de tempo, os clientes 

consagrados, assim como suas listas de compras, eram fontes de pesquisa em si, além 

de funcionarem como legitimadores ao propiciar um tipo de “atestado de qualidade” à 

livraria, atraindo, assim, novos clientes. 

A gente botava na conta e sabia quanto estava devendo. E ia pagando como 
podia. Mas ia pagando. Ninguém queria correr o risco de perder a sua 

 BENJAMIM, 1994, p. 168-171.326

 AGULHON, 1989. 327
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conta. As contas eram uma coisa estranha, elas eram objeto eventual de 
saqueadores […]. Por exemplo, eu passo e vejo a conta de um fulano que eu 
sei que entende muito do assunto, que é um erudito do assunto. Eu vou olhar 
o que é que tem… não era de tirar… pode ter acontecido, enfim. Vou lá 
ver… Consultava aquela pilha de livros ou encomendava ou se havia ainda 
comprava, se havia uma indicação muito forte, muito legitimada. Acho que 
em casos extremos havia furto da listagem.  328

Se os clientes já consagrados em seus campos poderiam funcionar como 

avalistas da livraria, a presença dos acadêmicos na lista dos clientes assíduos – entre 

estudantes e docentes – foi imprescindível para sua sustentação. Entre os acadêmicos 

figuravam: Eduardo Portela, Cândido Mendes, Sergio Paulo Rouanet, Willian 

Gonçalves (UERJ), Arno Vogel, Melo Fonder. Como afirma Bourdieu , o sistema de 329

ensino institucionalizado é peça fundamental para as empresas produtoras culturais de 

ciclo longo, já que, a longo prazo, este é o único ambiente capaz de fornecer um 

público convertido, grupo apto a compreender e apreciar o que está sendo oferecido. 

Enquanto a recepção dos produtos ditos “comerciais” é mais ou menos 
independente do nível de instrução dos receptores, as obras de arte “puras” 
são acessíveis apenas aos consumidores dotados da disposição e da 
competência que são a condição necessária de sua apreciação. Por 
conseguinte, os produtores-para-produtores dependem muito diretamente da 
instituição escolar, contra a qual, de resto, insurgem-se constantemente. A 
escola ocupa um lugar homólogo ao da Igreja.  330

A clientela formada por acadêmicos em diferentes estágios da vida escolástica, 

conhecidos geralmente entre seus pares, também era volumosa. Para ilustrar, os 

professores Manoel Barros da Mota, da Escola Brasileira de Psicanálise; Sidney Mello, 

professor e hoje reitor da UFF; e Carlos Nelson Coutinho, ensaísta, teórico marxista e 

professor da UFRJ, eram referências que frequentavam a Da Vinci, entre muitos outros 

acadêmicos em início de carreira. Portanto, dentre aqueles que eram pertencentes à 

comunidade científica e, ao mesmo tempo, clientes da livraria, a dinâmica era similar. 

Existiam aqueles que conferiam prestígio à “casa” e aqueles que a frequentavam em 

busca desta legitimação. 

A Leonardo da Vinci possuía parcerias com muitas das instituições de ensino 

da cidade e do país, relacionando-se com a academia institucionalmente, quando supria 

 Entrevista Arno Vogel. 328

 BOURDIEU, 1996.329

 Ibid., p. 168-169. 330
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as demandas das coordenações e bibliotecas; e individualmente, quando atendia às 

necessidades de seus clientes universitários e jovens professores, facilitando a aquisição 

de obras custosas, através do seu sistema de contas. A articulação de elementos 

imprescindíveis para garantir um bom posicionamento no campo dedicado à produção 

cultural erudita, somada à localização central, epicentro da esfera econômica e 

intelectual da cidade por décadas, foram os principais responsáveis pela aglutinação 

intelectual em torno da casa, bem como aspectos formadores do seu capital simbólico.  

A livraria significava, para os “iniciados”, um ponto de parada seguro, um 

refúgio na transitoriedade da região central, local de troca e embate intelectual: 

Toda hora de almoço passava lá, antes de ir para casa passava lá. Agora, 
isto não era um caso isolado. Conheci amigos e dezenas de amigos que 
fizeram isto ao longo da vida. Até recentemente a gente se surpreendia. 
Alguns viajaram, foram morar no exterior e quando voltavam de passagem 
pelo Rio se encontravam lá. Pessoas que há anos não se viam. Quer dizer, 
um ponto de encontro, um ponto de refúgio, um ponto de identificação de 
três gerações […]. Não todo dia, mas regularmente, umas três vezes por 
semana a gente passava lá. Eu e muitos amigos, personagens do mundo 
artístico, cultural […].  331

Eu não ia todas as semanas, todos os dias. Mas muitas semanas eu ia todos 
os dias. Era rápida a minha passada, mas eu ia, como se eu tivesse que 
bater o ponto. No final era até uma brincadeira, “já veio bater o ponto”. 
Porque eu gostava, eu me sentia bem. Tinha uma das salas, a sala onde 
ficava a mesa da Dona Vanna, no fundo, perto da janela que dá para o 
corredor, quase em frente, dando para o Berinjela [sebo]. Me lembro que 
tinha um sofá, eu chegava, às vezes meio cansado, e ficava sentado lá. 
Parado, olhando. Geralmente vinha um ou outro rapaz que trabalhava lá, 
que eu me dava bem […].  332

Assim como a Livraria Garnier ou a José Olympio, a Leonardo da Vinci 

contava com um grupo assíduo de clientes frequentadores que faziam dela a extensão 

de suas casas ou de seus locais de trabalho. Mesmo nos momentos em que não estavam 

reunidos, a presença deles era percebida pelos elementos mobiliários ou espaços vazios 

predeterminados para as plenárias. Na Garnier, “a livraria e editora tinha no andar 

térreo, um em frente ao outro, dois extensos balcões de madeira de lei polida, 

separando as estantes das doze cadeiras que serviam de palco aos informais debates 

literários que se realizavam todas as tardes sob a liderança de Machado de Assis” . Na 333

 Entrevista Severino Cabal.331

 Entrevista Pedro Xexeo.332

 REIS, 2004.333
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José Olympio, os clientes assíduos, em sua maioria autores e intelectuais, se apossaram 

do fundo da loja, onde se acomodavam em bancos de madeira . 334

Na Da Vinci existia “a poltrona do Drummond”, enquanto as reuniões 

aconteciam de forma mais improvisada. O espaço onde os “comensais” se reuniam 

estava posicionado em frente à mesa central ocupada pela livreira, no salão principal da 

“casa”. Em torno dela as cadeiras eram posicionadas, na maioria das vezes no fim do 

expediente, para mais uma conferência regada a café com rum, um entreposto 

corriqueiro entre o trabalho e a casa.  

Ao fim, pode-se concluir que os ativos da Livraria Leonardo da Vinci não se 

limitaram à elaboração do catálogo, diverso e qualificado, nem à figura da livreira no 

comando. A longevidade alcançada e o espaço de prestígio ocupado pela “casa” 

demonstraram ser um emaranhado de fatores intrínsecos e extrínsecos ao negócio da 

livraria. A diferenciação da Da Vinci mostrou-se evidente em muitas das iniciativas e 

práticas cotidianas, ligadas à forma peculiar de condução do negócio. Este capítulo 

dedicou-se a tornar visíveis os aspectos mais corriqueiros dos empreendimentos 

culturais, muitas vezes subestimados, porém essenciais às suas trajetórias.  

As iniciativas, quando reunidas, apresentam um mosaico de práticas e 

atividades que estão na base de sua consagração: ao incentivar a criação de laços entre 

e com os funcionários, que trabalhavam motivados pela política de benefícios da casa; 

ao criar uma política de precificação maleável que garantia a margem de lucro em 

patamares altos; ao prestar um serviço diferenciado que incluía consultoria 

bibliográfica prévia e encomendas, que também provaram ser um sistema eficiente de 

pesquisa sobre os interesses dos clientes. Ao privilegiar o sistema de contas, que 

significava crédito e acesso a livros até então indisponíveis para uma parcela da 

população interessada, ao mesmo tempo se estabelecia uma relação de longo prazo com 

os clientes, além do aumento do ticket médio de compra. Ao diversificar o portfólio de 

clientes, atendendo às demandas de instituições e empresas e ao adotar uma estratégia 

de propaganda inovadora, nos principais veículos impressos. Ao estabelecer relações 

amistosas e de parceria com as instâncias de poder institucionalizadas, na esfera 

política e midiática. E, sobretudo, ao provocar e alimentar o “burburinho” intelectual, 

artístico e acadêmico em torno do subsolo da Avenida Rio Branco, 185.  

 SOARES, 2006, p. 51. 334
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de resgatar elementos centrais à tra-

jetória da livraria importadora Leonardo da Vinci, por mais de sessenta anos sob os 

cuidados da mesma família e vendida no início de 2016. Ao retomar elementos estrutu-

rais da história da “casa”, a pesquisa apontou para os atributos formadores do valor 

simbólico conquistado e mantido pela livraria perante parte da comunidade de intelec-

tuais, acadêmicos e literatos, cariocas e brasileiros. Foram abordados tanto aspectos ex-

trínsecos ao negócio – as conjecturas políticas, econômicas e sociais que moldaram o 

campo editorial no Brasil e que possibilitaram o seu surgimento na década de 1950 – 

quanto elementos ligados diretamente à sua história e ao funcionamento da livraria. 

Deve-se destacar, entre outros: a fundação e a proposta inicial da empresa; o comando 

da livreira; o posicionamento não oficial da livraria no terreno intelectual de resistência 

e vanguarda durante a ditadura militar; as práticas administrativas e comerciais ino-

vadoras; a relação com as instâncias do poder.   

Para tanto, o trabalho foi organizado em quatro seções, partindo de uma con-

textualização histórica mais geral sobre a indústria editorial para uma visão particulari-

zada sobre a Da Vinci, relacionada aos aspectos menos visíveis das suas atividades. O 

segundo capítulo apresentou o desenvolvimento do campo e do mercado editorial brasi-

leiro, com especial atenção ao setor dedicado aos livros importados, desde a chegada da 

Família Real à Colônia, em 1808, quando bibliotecas foram transladadas de Portugal ao 

Brasil. O desenvolvimento inicial ao longo do século XIX foi pautado pela ampliação 

da importação de livros e pela proliferação do varejo livreiro, em sua maioria nas mãos 

de estrangeiros, influenciado, sobretudo, pela tradição livreira francesa.  

O crepúsculo da importação e o desenvolvimento da indústria nacional de pro-

dução dos livros nas primeiras décadas do século XX estimularam a especialização e a 

pulverização do varejo no país. Da mesma forma, os acontecimentos políticos e 

econômicos privilegiaram alguns e prejudicaram outros setores do campo. Para termi-

nar, foi feita uma análise de elementos recorrentes na história das casas livreiras que 

alcançaram maior prestígio: a centralidade do livreiro; a importância do intelectual 

“padrinho” e da localização na busca por legitimidade no campo e popularidade; as 
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livrarias como centros de “troca intelectual e sociabilidade”  em certos grupos letra335 -

dos das cidades; a relação próxima com instituições do poder institucionalizado – o Es-

tado, a Academia, a Imprensa.  

A segunda seção dedicou-se a resgatar os elementos centrais da história da 

“casa”: sua fundação e seus primeiros anos; a influência francesa presente com mais 

dominância nos primeiros dez anos e que, com o tempo, passou a fazer parte da identi-

dade da Da Vinci; as tragédias e vicissitudes vividas em diferentes momentos, funcio-

nando como catalisadoras de mudanças significativas; a postura diplomática presente 

no catálogo ofertado e no atendimento aos clientes localizados em espectros político-

ideológicos opostos, o que não impediu a associação da livraria à literatura de esquerda, 

considerada “subversiva”, durante o regime militar; o relacionamento próximo com int-

electuais e acadêmicos proeminentes que serviam como avalistas do empreendimento, 

conferindo-lhe um valor simbólico estimado pelo campo. Todos estes elementos foram 

constitutivos de sua história que, ao longo do tempo, agregaram-se à identidade da casa, 

através das narrativas que exploraram sua  à exaustão.   

A seção três dedicou-se a apresentar a livreira Vanna Piraccini, figura central 

da livraria, à frente do negócio por mais de trinta anos. A ítalo-romena soube aliar sua 

capacidade de interpretação dos “ciclos culturais” da intelectualidade às necessidades 

inerentes ao negócio. Construiu e manteve uma rede de sociabilidade com indivíduos 

proeminentes em seus campos de atuação, que conferiam legitimidade à livraria. E, so-

bretudo, foi capaz de atuar em consonância com os mecanismos vigentes no campo lite-

rário e intelectual carioca e brasileiro. Obteve a atenção e o afeto de Carlos Drummond 

de Andrade, que a “transformou” em personagem literário do Rio de Janeiro. Ademais, 

cultivou laços com a imprensa da época, corresponsável pela visibilidade e popularida-

de alcançada pela “casa“. 

Na seção final da dissertação, as atenções voltaram-se aos aspectos cotidianos 

do negócio, às minúcias do funcionamento da livraria: as práticas administrativas, co-

merciais e sociais que a favoreceram e possibilitaram a sua longa permanência no mer-

cado. O estilo de liderança de “Dona Vanna” era compensado pela política de remune-

ração, com benefícios e premiações incomuns para a época – como empréstimos sem 

juros, cursos e bônus –, e com um regime de trabalho não hierárquico, possibilitando 

 AGULHON, 1989.335



!  120

alguma mobilidade para os funcionários que eram formados na prática do ofício e se 

consideravam parte de uma “família”. A estratégia de precificação dos livros, cuja lu-

cratividade vinha da flutuação da taxa cambial estabelecida pela livraria e podia chegar 

a 100% sob o preço de custo do livro; as encomendas que funcionavam como uma base 

de dados sobre os interesses dos clientes e serviam como guia no momento das compras 

feitas pela livraria; o serviço de atendimento que contemplava uma pesquisa bibliográ-

fica prévia extensa, a encomenda em si e, alguns casos, a pré-venda em domicílio. 

 O atendimento especializado dedicado às instituições educativas e culturais 

que procuravam seus serviços; o sistema de contas que, além de significar crédito faci-

litado a uma parcela da classe média – letrada e em ascensão – e a confiança na cliente-

la permitiam a construção de um relacionamento a longo prazo, já que estendia a expe-

riência de compra até a próxima visita. Além de táticas comerciais como a organização 

da loja privilegiando as novidades; os anúncios publicitários inovadores, principalmen-

te nas duas primeiras décadas; o relacionamento amigável com indivíduos que ocupa-

vam espaços de prestígio; a relação com a imprensa e a acolhida aos intelectuais e lite-

ratos em suas dependências.  

Práticas nem sempre perceptíveis, porém essenciais, à existência longeva do 

empreendimento e à cristalização da dimensão simbólica da Livraria Leonardo da Vinci 

na memória de certos grupos pertencentes ao campo intelectual e erudito carioca e bra-

sileiro. A Livraria Da Vinci, a partir dos anos 2000, passou a enfrentar dificuldades fi-

nanceiras que não puderam ser contornadas facilmente e acabaram por inviabilizar a 

continuidade do negócio pela família fundadora. Seja pelas mudanças ocorridas na in-

dústria editorial e no varejo dedicado ao livro no final do século XX no Brasil – com a 

entrada das redes e o surgimento do comércio on-line, representado pela Amazon, pelas 

decisões administrativas da nova gerência ou pelas “contradições inscritas no desenvol-

vimento das empresas de produção cultural”  –, a Da Vinci passou pelo mesmo pro336 -

cesso de deterioração financeira ocorrido em outras casas livreiras, no Brasil e no exte-

rior.  

Além de terem sido locus de encontros e troca intelectual em tempos passados, 

as pequenas unidades varejistas dedicadas à venda de livros contribuíram para a 

manutenção de um sistema de produção editorial mais balanceado, na medida em que 

  BOURDIEU, 1996, p. 166.336
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atendiam a perfis de leitores diversificados e espalhados geograficamente, atentas tam-

bém aos interesses e livros mais particulares, de venda mais lenta. Assim como aconte-

ceu com o objeto desta pesquisa, muitas outras livrarias, tradicionais ou mais jovens, 

passaram e passam por dificuldades para manter suas portas abertas. De acordo com 

John B. Thompson , a concentração do varejo livreiro nas mãos das grandes redes é 337

uma das faces das mudanças profundas ocorridas na indústria editorial ao longo do 

século XX, que continuaram em estado volátil com a chegada das novas tecnologias, no 

século XXI. Embora ele trate da realidade dos Estados Unidos e do Reino Unido, é 

possível fazer alguns paralelos com as dificuldades enfrentadas pelos livreiros 

brasileiros.  

Em sua obra, ele recupera as diversas fases do varejo livreiro nos Estados Uni-

dos e no Reino Unido : enquanto na primeira metade do século XX o mercado era 338

dividido entre pequenas livrarias e os grandes magazines, que vendiam livros ao lado 

de outros artigos de luxo, na segunda metade do século XX houve a transferência des-

tes negócios para os shopping centers, que passaram a ser considerados “o novo locus 

do comércio varejista americano ”. A partir da década de 1980, ocorreu a chegada das 339

megastores como a Barnes&Nobles e a Borders, com lojas projetadas para serem espa-

ços agradáveis e convidativos: limpas, espaçosas, iluminadas, com sofás e cafés, com 

horários de funcionamento expandidos, operando todos os dias da semana, com ênfase 

na exposição de best-sellers e livros bonitos, agradáveis de ler.  

Além de uma nova experiência de compra e leitura – que propunha um jeito 

agradável e estimulante de comprar livros a uma parcela da população que não estava 

acostumada a adquiri-los –, as megastores estavam concentradas nas mãos de grandes 

conglomerados varejistas e inauguraram no mercado um tipo de concorrência violen-

ta . Preocupadas com a maximização do estoque , passaram a promover prioritaria340 341 -

mente a venda de best-sellers – títulos de alta rotatividade –, estimulando a compra por 
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impulso. Ao mesmo tempo, concediam descontos modestos para os livros do backlist  –  

títulos importantes do ponto de vista editorial, com potencial comercial limitado e giro 

de estoque mais lento. 

As redes tinham conseguido trazer as livrarias para dentro dos shopping cen-
ters e para os centros das cidades, onde os americanos faziam o restante de 
suas compras, tinham tornado os livros mais acessíveis do que nunca e trans-
formado a aquisição de um livro em uma experiência igual a qualquer outra. 
Entretanto, quanto mais os livros eram tratados como qualquer outra merca-
doria e sujeitos aos mesmos princípios do varejo, mais as redes eram força-
das a focar em títulos de alta rotatividade, escritos por autores de renome, à 
custa daqueles títulos que acrescentavam profundidade e relevância à loja, 
mas que tinham um giro de estoque mais lento, a backlist.  342

Nos anos 2000, mais uma onda de mudanças, com a ascensão do varejo on-line 

a la Amazon e dos novos suportes de leitura que impactaram diretamente o negócio das 

grandes redes, período que testemunhou a falência da Borders no Reino Unido. Uma 

das inúmeras consequências destas sucessivas e significativas ondas de transformação 

no elo dedicado às vendas foi o declínio acelerado das livrarias independentes. Enquan-

to em 1958 os livreiros independentes – proprietários de apenas uma loja – vendiam 

72% dos livros comercializados nos EUA, em 1980 tal número já havia caído para 

40%, queda que continuou acentuada nos anos 1990 e adentrou o novo século, quando 

“mais e mais livreiros independentes fechavam as portas, forçados pela pressão dupla 

das despesas crescentes – sobretudo o custo crescente dos imóveis – e da redução da 

receita” . 343

Em 1993, as redes respondiam por cerca de 23% das vendas a varejo nos 
Estados Unidos; no final desta década, este número havia aumentado para 
mais de 50%. Durante o mesmo período, a participação dos livreiros inde-
pendentes no mercado caiu de 24% para 16%. Esse declínio continuou no 
início do século XXI, de forma que em 2006 as livrarias independentes re-
spondiam por cerca de apenas 13% das vendas no varejo dos Estados 
Unidos.  344

Diante deste cenário, as livrarias independentes foram obrigadas a se unir e 

reivindicar melhores condições nas negociações com as editoras. O autor  também 345
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afirma que as livrarias independentes que sobreviveram foram aquelas bem administra-

das, com laços arraigados em suas comunidades; algumas proprietárias dos espaços de 

suas lojas ou beneficiárias da regulamentação de zoneamento que restringia as ativida-

des das redes. O autor, no entanto, considera que as mudanças ocorridas na forma de 

comercializar os livros representam apenas uma das transformações vividas pela indús-

tria editorial inglesa e norte-americana ao longo do século XX, juntamente com o sur-

gimento dos agentes literários e a consolidação das editoras em grandes conglomera-

dos.  

Todas estas mudanças responsáveis por um rearranjo de forças e vetores do 

campo, criando uma nova lógica não necessariamente saudável ou benéfica ao livro e à 

leitura . Ao apresentar algumas das questões contemporâneas que rondam o universo 346

editorial – “Esta nova lógica no campo de publicação comercial resultará necessaria-

mente num empobrecimento da cultura do livro? Será que os processos de consolidação 

e da dinâmica do campo levarão a um declínio na diversidade da produção, à homoge-

neização crescente de conteúdo e a uma idiotização da qualidade dos livros 

produzidos?”  –, o autor evita a visão mais pessimista sobre o futuro da indústria.  347

Segundo sua tese, a pouca visibilidade concedida às novas publicações é o 

principal gargalo da indústria. Para tanto, aponta o papel significativo do varejo e dos 

livreiros independentes: “O declínio dos livreiros independentes representou uma séria 

perda dessa diversidade: quanto mais compradores há no mercado, exercitando seu 

próprio juízo individual acerca de que livros estocar e expor em suas lojas, mais diverso 

é o mercado, melhor é para a indústria.”  Não foi encontrada nenhuma menção ao se348 -

tor varejista dedicado à importação de livros, à literatura acadêmica ou especialista, 

uma vez que ele concentrou sua pesquisa na produção editorial comercial e nacional.  

André Schiffrin, citado por Thompson , foi uma das vozes preconizadoras 349

deste futuro sombrio para o mundo das letras e das democracias letradas. O autor  350

afirma que a formação dos grandes conglomerados de comunicação – que compreen-
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dem revistas, jornais, emissoras de televisão e editoras – é a responsável majoritária 

pela diminuição do número de obras de qualidade publicadas. Com financistas no co-

mando ao invés dos editores, as companhias editoras passaram a priorizar obras de fácil 

consumo e adotaram políticas comerciais e administrativas prejudiciais ao aspecto sub-

jetivo do negócio. Entre elas: margens de lucro de até 15%, enquanto a média das edi-

toras sempre girou em torno dos 5%; queda na publicação de traduções, geralmente 

mais custosas; diminuição da presença de autores clássicos pertencentes à backlist, que 

passou a operar segundo metas de vendagem mínima anual muitas vezes superior à ca-

pacidade de adesão da obra. 

Enquanto Schiffrin vislumbrava um futuro sombrio para o campo, o ex-editor 

Jason Epstein  colocou-se do outro lado do espectro, propalando os aspectos positivos 351

desta nova era, principalmente as mudanças ocasionadas a partir da revolução digital. 

Epstein  assume como condição incontornável a diminuição da quantidade de 352

livrarias independentes e a posterior dificuldade enfrentada pelas grandes redes varejis-

tas, a partir de uma equação bastante conhecida pelo varejo, a relação entre o custo do 

espaço e o tamanho do estoque. “What Tom had knowledge was the familiar trade-off 

between rent and inventory: high rent demands high turnover and high turnover re-

quires best-sellers.”  353

Suas previsões apontavam, já em 2002, para a venda direta de livros (digitali-

zados ou não) diretamente dos autores para os leitores, através de um catálogo digital 

universal, eliminando, assim, outros elos da cadeia. Além das obras digitalizadas dispo-

níveis para leitura, as máquinas impressoras, que estariam acessíveis aos leitores em 

determinados pontos, tornariam a impressão de livros por demanda uma realidade e 

promoveriam o acesso a todo tipo de livro, não só os best-sellers. O autor, além da pos-

sibilidade de liderar as atividades dos outros elos da cadeia, poderia, com a ajuda da 

internet, construir sua obra em conjunto com sua base de leitores e fãs, num modelo de 

coautoria. Ele termina seu livro profetizando um enxugamento das companhias editori-

ais em pequenas células produtivas responsáveis pelas atividades essenciais, tais como 

suporte editorial, publicidade e design, digitalização e finanças. A indústria do livro 
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voltaria a ser, portanto, uma indústria repleta de pequenas unidades produtivas, criati-

vas e autônomas , assim como sugere Chartier .  354 355

No estudo de Fabio Sá Earp e George Kornis , que relata a situação da indús356 -

tria editorial brasileira em comparação às outras nações, os autores apontam como gar-

galos significativos o estrangulamento dos elos localizados num dos extremos da 

cadeia: o local de vendas e os compradores finais. A grande quantidade de livros ofer-

tada aos leitores que possuem outras formas de entretenimento, cada vez mais sofisti-

cadas, restringindo, assim, suas compras a interesses específicos; e as livrarias, inde-

pendentes ou redes, que precisam pagar altos aluguéis, manter alto capital de giro e ex-

tenso estoque para oferecer ao cliente cada vez mais empoderado o título que está 

procurando: 

Por outro lado, livrarias possuem custos mais elevados do que editoras, so-
bretudo porque têm de estar no caminho de seus leitores, enquanto para pro-
duzir o livro o editor pode se instalar até em sua própria residência num bair-
ro tranqüilo. Uma vez cobertos os custos de instalação, o livreiro tem de 
adquirir seu estoque, diante de uma incerteza radical: quando aqueles títulos 
encontrarão um comprador, e até mesmo se o encontrarão? Nessas 
condições, o financiamento dos estoques é fundamental, tendo em vista que 
o livreiro, se pagar pelos livros que exibe, tanto pode vendê-los rapidamente, 
realizar novas compras e beneficiar-se de um círculo virtuoso, quanto pode 
ficar com um encalhe que o levará à ruína. Por outro lado, se ele adquirir seu 
estoque em consignação, o risco ficará com o editor, que deverá estar sufi-
cientemente capitalizado para resistir até que as vendas se realizem. Dessa 
forma, as relações entre todos os atores são tensas, pois dizem respeito ao 
compartilhamento dos riscos do negócio.  357

De acordo com o mesmo estudo , existiam, em 2005, mil e quinhentas 358

livrarias  no Brasil, sendo dois terços delas concentradas na região Sudeste do país. 359

Em 90% das cidades brasileiras, não havia livrarias e os números indicavam uma re-

tração das existentes nos últimos anos. No entanto, os fatores de queda apontados pelos 

livreiros vão além da concorrência das grandes redes ou do varejo não especializado e 
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referem-se a causas semelhantes àquelas relatadas por Thompson  nos Estados 360

Unidos e no Reino Unido. Além do preço relativo do livro no Brasil, considerado alto, 

ao lado da Alemanha e da Bélgica .  361

O mercado varejista do livro funciona em termos de concorrência 
monopolística. Todos fornecem um determinado número de títulos em co-
mum em uma certa região, de forma que o preço é um elemento relevante 
para a escolha do consumidor, estabelecendo-se, assim, uma vantagem com-
petitiva para as grandes lojas, apoiadas em economias de escala e de escopo, 
o que liquida com as livrarias independentes. Isso é altamente prejudicial à 
distribuição de livros, visto que as grandes lojas, ainda que trabalhem com 
uma grande quantidade de títulos (por vezes 100 mil), não conseguem atingir 
a diversidade que as médias (que trabalham com aproximadamente 25 mil 
títulos) e pequenas podem atender, em busca de nichos de mercado que po-
dem ser tanto livros de pequenas editoras ou de editoras universitárias como 
títulos difíceis de encontrar.   362

Em meados de 2005, quando a pesquisa foi divulgada, o e-book ainda repre-

sentava um negócio marginal frente ao total de vendas anuais, respondendo por 6% das 

vendas. No entanto, outra ruptura significativa apontada como tendência ainda a se 

consolidar foi a impressão por encomenda, indicada também por Epstein . Como con363 -

sequência deste novo modelo, mudanças profundas no funcionamento dos elos da 

cadeia de produção editorial são previstas: gráficas organizadas a partir do modelo 

“imprima e distribua”; livreiros e varejistas preparados para oferecer o livro no suporte 

físico finalizado; e, num segundo momento, as editoras deixando de ser as únicas con-

troladoras dos processos essenciais no ciclo de produção. No entanto, para a tendência 

se concretizar em território nacional, seria necessário a melhoria e o barateamento de 

certas tecnologias e novas abordagens nas relações comerciais, entre elos ou inter-

mediários . 364

O outro gargalo levantado pelos estudiosos, o público brasileiro consumidor de 

livros – que estaria exaurido com a quantidade de ofertas –, apresenta baixa perspectiva 

de desenvolvimento e crescimento, apontando para outro diagnóstico pouco estimulan-

te. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura 4º edição (2016), encomendada pelo Institu-
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to Pró-Livro (IPL) e realizada pelo IBOPE Inteligência, o índice brasileiro de leitura 

está em 4,96 livros por habitante por ano, sendo 2,43 inteiros e 2,53 em partes, com 

taxa de leitores em torno de 56% da população, em linha com as edições anteriores. Se-

gundo o mesmo estudo, o aumento da escolaridade média do brasileiro (medido pelo 

INAF de 2001 a 2011) privilegiou o aspecto quantitativo, alcançando um maior número 

de pessoas alfabetizadas, sem significar um real incremento da compreensão leitora.  

Logo, as dificuldades vividas pelas livrarias brasileiras, especialmente aquelas 

unidades varejistas com uma ou poucas lojas em mãos de proprietários à frente da op-

eração, são resultado de uma combinação de fatores, alguns inerentes às transformações 

do varejo livreiro e da indústria editorial. Outros são extrínsecos ao campo, vinculados 

aos aspectos estruturais do país, tais como a baixa escolaridade e a educação deficiente 

de uma grande parte da população, dificultando o enraizamento do hábito da leitura e a 

formação de novos leitores. As mudanças que estão ocorrendo a partir da revolução do 

livro digital  – mudanças na forma de registro de um texto, nas técnicas de repro365 -

dução e nas práticas de leitura – nem foram consideradas na análise, mas devem provo-

car outros rearranjos entre os elos de produção e talvez até uma formulação totalmente 

nova da cadeia de produção do livro, num futuro próximo.  

Diante da eminente extinção das casas livreiras mais tradicionais, que ainda 

funcionam segundo uma lógica em declínio, acossadas pelos efeitos das mudanças na 

indústria editorial e na forma de consumir livros e conteúdo escrito, mobilizações e ges-

tos isolados ou coordenados costumam surgir, na intenção de preservá-las. Foi o que 

ocorreu com a Livraria Leonardo da Vinci em 2015, diante da possibilidade do fecha-

mento que, por fim, não se concretizou. Sendo uma mobilização deliberadamente pro-

vocada, a fim de atrair atenção para a ausência de compradores, ou espontânea, como 

aquela ocorrida entre os literatos em 1973, ficou registrada, através de reportagens jor-

nalísticas, blogs dedicados à vida literária e depoimentos escritos.  

Pelo teor das mensagens deixadas nas redes sociais e no caderno de memórias 

criado pela ex-proprietária em julho de 2015, muitas das quais foram acompanhadas de 

visitas “de despedida”, realizou-se para estes indivíduos uma espécie de ritual fúnebre, 

o sepultamento simbólico da Livraria Leonardo da Vinci. Homenagens à “casa”, à 

“Dona Vanna” e à Milena foram feitas através de despedidas in loco, com depoimentos 
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emotivos e mensagens de gratidão. Narrativas envolvendo o primeiro encontro com a 

livraria nos tempos juvenis, os aromas e ruídos presentes em seu interior, os primeiros 

livros adquiridos ou tomados em empréstimos. Muitas referiam-se à casa como 

“patrimônio da cidade”, discurso alinhado com a desinstitucionalização do conceito de 

patrimônio  e a sua ligação com um risco iminente de desaparecimento . Com este 366 367

caderno de memórias registrou-se o papel da casa como formadora da identidade int-

electual e impulsionadora profissional de seus clientes, bem como o desejo de eternizá-

la. 

Mesmo quando os locais não têm em si uma memória imanente, ainda assim 
fazem parte da construção de espaços culturais da recordação muito signi-
ficativos. E não apenas porque solidificam e validam a recordação, na medi-
da em que ancoram no chão, mas também por corporificarem uma con-
tinuidade de duração que supera a recordação breve de indivíduos, épocas e 
também culturas, que está concretizada em artefatos.   368

A presença da livraria em momentos significativos da trajetória pregressa de 

indivíduos identificados com a cultura letrada e intelectual da cidade a transformara 

num “espaço da recordação  não institucionalmente reconhecido, mas simbolicamente 369

manifestado naquele momento. Ao reivindicar a permanência daquele espaço na cidade 

– que já não era e talvez nunca tenha sido destino frequente destes indivíduos – que 

voltou a ser considerado somente a partir da iminência do seu desaparecimento, pos-

tulavam também a permanência de um determinado modo de viver, apreender e socia-

bilizar ligado a um tempo passado.  

As livrarias – bem como os cafés, saraus e clubes literários de tempos ainda 

mais remotos – deixaram de ser espaços de “sociabilidade e troca”  para os intelectu370 -

ais e literatos e passaram a ser espaços de entretenimento e vivência cultural para a 

classe média urbana. Entre aquelas que não sobreviveram intactas às novas práticas, 

como a Leonardo da Vinci, restou seu valor simbólico e o status de “zona de 
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contato” : “Em toda cultura há registros de locais sagrados que possibilitam uma lig371 -

ação com os deuses. Os locais memorativos podem ser vistos como a instituição que os 

sucedeu: deles se espera que produzam um contato com os fantasmas do passado” . 372

Este status de zona de contato, que homenageia e ao mesmo tempo limita os 

sentidos e usos possíveis destes locais memorativos, talvez sirva para explicar o estra-

nhamento dos entrevistados à nova formulação da livraria, já que os entrevistados de-

monstraram certa resistência à nova proposta, alguns após uma visita cordial, outros 

sem nunca terem retornado. Aos entusiastas, resta a torcida para que a livraria siga em 

frente preservando sua intenção original de abrigar, disseminar e estimular a produção 

de novas ideias, obras e autores, ou nas palavras de “Dona Vanna”, o amor ao livro e ao 

conhecimento.  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APÊNDICE A: Lista de entrevistados 

ENTREVISTADOS CATEGORIA ENTREVISTA DATA

Vanna Piraccini
Livreira

Fundadora, livreira-
chefe à frente da 

livraria entre 1965-1997
1 sessão 
(4 horas)

11/11/2016

Milena Piraccini Duchiade
Acadêmica e tradutora

Filha, livreira respon-
sável pela casa entre 

1997-2016

3 sessões 
(4 horas)

14/10/2016 
19/10/2016 
28/10/2016 
28/04/2017 

Florin Piraccini Duchiade Filho e ex-funcionário 1 sessão
(1 hora)

07/12/2016

Pedro Martins C. Xexeo
Ex-curador MNBA Ex-cliente 1 sessão

(1 hora e 1/2)
08/11/2016

Alfredo José Neto
Jurista Ex-cliente 1 sessão

(2 horas)
25/10/2106

Severino Bezerra Cabral Filho
Professor UFF e diretor 

IBECAP

Ex-cliente e 
ex-gerente

1 sessão
(1 hora)

28/10/2016

George Gould
Gerente comercial Ex-gerente 1 sessão

(2 horas)
05/12/2016

Mario Sergio Santos da Costa
Proprietário Ex-funcionário 1 sessão

(1 hora e 1/2)
26/11/2016

Renato Alexandre
Proprietário Ex-funcionário 1 sessão

(1 hora e 1/2)
26/11/2016

Gilda de Almeida Lucas
Pós-graduanda Ex-funcionária 1 sessão

(2 horas)
01/12/2016

Margarete Cardoso
Antiga funcionária Kosmos Livreira 1 sessão

(1 hora e 1/2)
21/01/2017

Vincente Saul Moreira Santos  
Historiador e pesquisador Ex-cliente 1 sessão

(2 horas)

18/11/2016

Arno Vogel
Professor titular UENF

Ex-cliente e 
ex-gerente

1 sessão 
(2 horas)

15/02/2017
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ANEXOS 

ANEXO A: Anúncio com as novidades da semana e preços em cruzeiros e francos. 

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 abr. 1953. p. 39.  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ANEXO B: Planta original subsolo. 

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.  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ANEXO C: Edifício Marquês de Herval,antes de 1965, quando os brises móveis foram 

retirados 

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.  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ANEXO D: Avenida Rio Branco em setembro de 1964. 

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.  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ANEXO E: Coleção Madrigal. 

Fonte: Imagem cedida pela proprietária da coleção.  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ANEXO F: Documentos de 1968/1969, parte de um dossiê sobre a livraria. 
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Fonte: APERJ (Adm_47_108//112).  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ANEXO G: Crônica “Aquela Livraria”, de Carlos Drummond de Andrade. 

 

Fonte: Correio do Amanhã, Rio de Janeiro, 15 dez. 1973.  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ANEXO H: Anúncios sobre a sede provisória localizada na Rua Melvin Jones. 

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 jan. 1974, Segundo Caderno, p. 5.  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ANEXO I: Primeira página do contrato social da Nova Livraria Leonardo da Vinci de 

1972. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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ANEXO J: Fotografias do material apreendido no sítio Mivaflor.

 Fonte: APERJ (Sind_37_40/42/48/50).  
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ANEXO K: Documento da SNI sobre as atividades profissionais de Milena Piraccini 

Duchiade.

Fonte: Arquivo Nacional (Milena_AC_ACE_24436_82_p2-6). 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ANEXO L: Relatório que lista a Livraria Leonardo da Vinci como parte das organiza-

ções legais do MR-8.
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Fonte: Arquivo Nacional (Livraria_ARJ_ACE_7469_83_p2-6_1/3). 
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ANEXO M: Relatório com a lista das livrarias que vendiam literatura marxista em São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 
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Fonte: Arquivo Nacional (Livraria_AC_ACE_87459_75_001/002_5p). 
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ANEXO N: Relatório que listava as livrarias que vendiam literatura de oposição ao 

regime em Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
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Fonte: Arquivo Nacional (Livraria_ARJ_ACE_3885_80_p 1/2). 
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ANEXO O: Relatório sobre o processo de fiscalização aduaneira dos livros importados 

que chegavam ao Brasil. 
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Fonte: Arquivo Nacional (Livraria_ARJ_ACE_3924_80_p1/2). 
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ANEXO P: Dossiê sobre a fundação do Instituto Cultural Brasil-Romênia no qual Van-

na Piraccini aparece como sócia fundadora. 
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Fonte: Arquivo Nacional (Vanna_ARJ_ACE_15582_88_p16-34). 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ANEXO Q: Relatório que detalha a invasão do sítio Mivaflor da família Piraccini 

Duchiade. 
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Fonte: APERJ (Vanna_Municipios_152A_10_590/602/605).
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ANEXO R: Nota “Cultura” de Carlos Drummond de Andrade.  

Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 abr. 1982, Caderno B. 
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ANEXO S: Documentos Vapor Jamaique desembarcado no Brasil em 24 de janeiro de 

1949.  

Fonte: Arquivo Nacional. 
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ANEXO T: Documentos Vapor Florida desembarcado no Brasil em 04 de novembro de 

1951. 
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Fonte: Arquivo Nacional. 
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ANEXO U: Matéria jornalística aniversário da livraria. 

Fonte: Jornal do Brasil, 26 dez. 2002  
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ANEXO V: Descrição Vanna Piraccini. 

Fonte: Jornal do Brasil, 23 abr. 1983, Caderno B, p. 10. 
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ANEXO W: Crônicas de Carlos Drummond de Andrade sobre a livraria e a livreira. 

Fonte: Correio da Manhã, 5 jul. 1958. 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Fonte: Correio da Manhã, 6 jun. 1965. 
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Fonte: Jornal do Brasil, 17 jul. 1973. 
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Fonte: Jornal do Brasil, 10 dez. 1974. 
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Fonte: Jornal do Brasil, 01 jan. 1987. 
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Anexo X: Nota sobre os ladrões de livros  

Fonte: Tribuna da Imprensa, 01 mai 1955, p.6. 
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Anexo Y: Identidade visual da Livraria Leonardo da Vinci ao longo dos anos.

Informe > Etiqueta > Cartão de visita  

Fonte: Arquivo Pessoal  
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Anexo Z: Fotografia Vanna Piracinni e Milena Piraccini Duchiade  

Fonte: Desconhecida (internet).


