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Na biblioteca de sua casa de 540 metros quadrados em Glen Cove, Nova York, Linda 
Teitelbaum guarda seus troféus de feiras de competições de cachorros, almofadas com 
bordados de buldogues e fotos familiares com molduras douradas. Embora a sala coberta de 
papel de parede quadriculado tenha alguns livros, muitas vezes ela refugia-se lá não apenas 
para ler, mas para lembrar-se dos cachorros que costumava criar, para tirar um cochilo ou 
fugir da TV. "É minha sala para relaxar e não fazer nada", diz Teitelbaum.   
 
Os índices de leitura nos Estados Unidos estão em baixa e a população diz adorar levar um 
ritmo de vida casual. Ainda assim, a biblioteca é uma das salas mais populares nos novos 
casarões. Em vez de limitar-se aos livros, seu apelo muitas vezes trata-se de criar um 
ambiente diferenciado. "As bibliotecas conotam elegância e qualidade", diz o arquiteto e 
decorador nova-iorquino Campion Platt. A maioria de seus clientes de alta renda deseja uma, 
apesar de valer-se da internet para a maior parte de sua leitura, afirma.   
 
As bibliotecas tornaram-se algo tão na moda que neste mês, a apresentadora de televisão 
Oprah Winfrey exibiu a de sua casa em Santa Barbara, Califórnia, na capa de sua revista. A 
biblioteca guarda primeiras edições, obtidas em seu nome por um negociante de livros raros.   
 
Na pesquisa anual mais recente da Associação Nacional de Construtores Residenciais, 63% dos 
compradores disseram que desejavam uma biblioteca ou que a consideravam essencial, 
porcentagem que avança gradualmente.   
 
A decoradora Jeani Ziering, de Manhasset, Nova York, diz que a recente popularidade das 
bibliotecas faz parte de um movimento geral em direção a decorações e projetos tradicionais. 
"Quando a economia vai mal, as pessoas voltam-se para os clássicos", diz. As bibliotecas são 
especialmente atrativas durante tempos de apreensão porque projetam conforto e aconchego, 
acrescenta.   
 
O que pode tornar as bibliotecas mais reconfortantes do que outras salas formais não são 
tanto os livros, mas as fotografias de família emolduradas, prêmios e lembranças que 
compartem as prateleiras e definem os interesses e a identidade de uma família, diz o 
arquiteto Chris Lessard, de McLean, Virgínia. "São salas de memórias", diz. Por serem salas de 
uso aberto, muitas vezes os livros das bibliotecas são meramente decorativos e não dizem 
muito sobre a família moradora. Os livros que as pessoas realmente lêem, como romances em 
brochura ou guias de "como fazer", freqüentemente são guardados em algum lugar da casa 
fora de vista.   
 
Mesmo com o mau momento econômico, as vendas de livros de capa dura e brochura para 
adultos nos EUA somaram US$ 16,6 bilhões em 2007, um ligeiro aumento em relação ao ano 
anterior, de acordo com o grupo setorial Book Industry Study Group. O tempo de leitura das 
pessoas, entretanto, fica cada vez menor em meio à internet e a horários espremidos. De 
acordo com a agência federal independente de apoio à arte National Endowment for the Arts, 
5% dos entrevistados nos Estados Unidos disseram ler literatura em 2002, data da pesquisa 
mais recente. Em 1992, eram 14%.   
 
De qualquer forma, alguns proprietários de imóveis são amantes de livros. Michael Burkitt e 
sua mulher Roberta possuem cerca de 9 mil livros, todos de capa dura, que guardam em duas 
bibliotecas em sua nova casa de férias, de 540 metros quadrados, em Newport Coast, 
Califórnia. Burkitt, 65 anos, co-proprietário de uma fábrica de plásticos estruturais, recém-
aposentado, diz ter ficado muito ocupado durante a maior parte de sua vida e que leu apenas 
uma fração de sua coleção. Mas, diz que gosta de relaxar entre os livros em salas que 
considera seus "santuários" - uma da cor branca e outra revestida de madeira escura - longe 
dos computadores. "São os refúgios de minhas casas", conta.   
 
A decoradora Terri Taylor, de Tucson, Arizona, diz passar horas e horas esquadrinhando 
mercados de pulgas e livrarias em busca de livros com encadernações elegantes para as 



prateleiras de seus clientes. Certa vez ficou em êxtase ao encontrar um estoque de lindos 
livros encadernados em couro pela barganha de US$ 20 cada - não importava que estivessem 
em alemão, língua que seus clientes não liam.   
 
Para as construtoras, que encolhem o tamanho das casas para torná-las mais acessíveis e 
baratas, as bibliotecas são uma forma mais funcional de criar um visual de alto padrão do que 
os "antigos e malucos salões de espera maciços e as escadarias no estilo ´E o Vento Levou´", 
que caracterizavam as casas de alguns anos atrás, diz o arquiteto Carson Looney, de Memphis, 
Tennessee.   
 
Nos projetos de alguns construtores de casas populares, as bibliotecas começam a substituir 
estúdios ou escritórios, que ficaram redundantes na era das modernas salas de estar imensas. 
Um projeto chamado Monterey Mediterranean, oferecido pela Toll Brothers, de Horsham, 
Pensilvânia, possui 480 metros quadrados e inclui uma sala de estar e biblioteca com portas de 
vidro duplo junto ao foyer, mas não tem estúdio.   
 
Nem o Blue Harbor Plan 4, de 400 metros quadrados, que a John Laing Homes, de Irvine, 
Califórnia, vende por quase US$ 1,3 milhão, em San Juan Capistrano, Califórnia. Além de um 
quarto para vinhos e uma sala de estar grande com lareira, tem biblioteca em um patamar 
entre o primeiro e segundo andares, que permite estender a altura do teto para obter-se mais 
espaço de prateleiras.   
 
Claro, vender estantes embutidas é uma forma para os construtores ampliarem seus lucros, 
especialmente quando os compradores as querem personalizadas, com madeiras exóticas e 
aditivos como portas secretas no revestimento. Cerca de 50% dos clientes da construtora 
London Bay, Flórida, cujos preços começam em pouco menos de US$ 1 milhão, encomenda 
tais melhorias, que podem custar de US$ 30 mil a US$ 300 mil. Ultimamente, diz Mark Wilson, 
CEO da construtora, há demanda por bibliotecas "dele e dela", para parceiros que gostam de 
manter separados seus livros.   
 
Algumas construtoras também criam minibibliotecas espalhadas pela casa. Os pontos mais 
populares são embaixo das escadas, sótãos e cantos próximos aos quartos principais ou nos 
corredores. O vice-presidente executivo sênior da Orleans Homebuilders, Gary Stefanoni, em 
Bensalen, Pensilvânia, diz que nos últimos anos começou a ver demanda por estantes de livros 
nas salas de brincar das crianças.   
 
Dan Poag, que trabalha no desenvolvimento de centros comerciais, está colocando bibliotecas 
ou estantes de livros embutidas em quase todos os cômodos da casa de 930 metros quadrados 
que constrói em Memphis. Ele não sabe quantos livros possui estima alguns milhares mas 
manteve tudo que comprou desde a faculdade, além dos livros de seus três filhos já crescidos, 
uma coleção de ficção científica e livros infantis que seus cinco netos lêem quando o visitam. 
Como quase todas as paredes de sua atual casa estão repletas de livros, seu decorador instou-
a a recobri-las, para que as várias cores das lombadas dos livros não confrontassem a 
decoração. Ele recusou. "Os livros são minha prioridade", diz.   
 
Da mesma forma, o escritor Jay McInerney e sua esposa Anne Hearst mostram-se satisfeitos 
em misturar livros em brochura cheios de orelhas com suas primeiras edições de autores como 
Fitzgerald e Joyce nas repletas estantes que colocaram em seu apartamento em Manhattan e 
na casa em Hamptons. McInerney acha atraente o visual de milhares de livros que não 
combinam. "Se você não lê o que está em suas estantes, você deveria buscar outra coisa para 
decorar", diz.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 
 


