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“É como um Game Boy (videoga-
me portátil), só que para livros?”,
indaga Antonio Claudio, tentan-
do entender o que é um e-reader.
O estudante de 12 anos frequen-
ta cinco dias por semana a Biblio-
teca Pública Érico Veríssimo, em
Parada de Taipas, na periferia de
São Paulo, e desde 2007 anota
num caderno escolar os livros
que lê, seguidos de pequenos re-
sumos. A lista de títulos é varia-
da, entre eles cinco volumes da
série Harry Potter, de J. K. Ho-
wling, seis romances de Sidney
Sheldon e algumas peças de
William Shakespeare. Claudio
nunca ouviu falar de leitores ele-
trônicos e ao ser apresentado a
um demonstrou desinteresse:
“Nada se compara a um livro.”

Tratado como prodígio pelas
atendentes da biblioteca, o ado-
lescente destoa de seus pares pe-
lotanto quelê ecom osquais pou-
co tem o que conversar, a não ser
sobre “os livros da moda, Crepús-
culo, Lua Nova, essas coisas”, re-
clama. Claudio encaixa-se na es-
tatística do Ministério de Cultu-
ra, aferida na última pesquisa Re-
tratosda Leitura no Brasil, segun-
do a qual apenas um em cada qua-
trobrasileiros fre-
quenta regular-
mente bibliote-
cas públicas (uma
para cada 33 mil
habitantes). Ele
ultrapassa, no en-
tanto, a média na-
cional de 4,7 li-
vros lidos por ano. “Acho que em
dezembro, a lista de 2010 terá
uns 20”, especula.

Em São Paulo, a Prefeitura ad-
ministra 52 bibliotecas cujo acer-
vo soma pouco mais de 2 milhões
de livros, catalogados por 277 bi-
bliotecários em atividade. Ovolu-
me de empréstimos foi de 955
mil em 2009, distribuídos entre
os 85 mil usuários inscritos e a

lista dos mais retirados iguala-se
à dos best-sellers nas livrarias.
Na biblioteca frequentada por
Claudio há uma lista de espera
com 21 nomes de interessados –
já foi de 38 – em ler Crepúsculo, da
norte-americana Stephenie
Meyer. Os campeões de emprés-
timos são também os mais furta-
dos ou não devolvidos. Em cada
biblioteca da cidade, pelo menos

20 livros não re-
tornam às estan-
tes, todo mês.

A imagem aus-
tera e sisuda de lu-
gares silenciosos
e dedicados à lei-
turapoucocorres-
ponde ao que se

vê nas bibliotecas da capital pau-
listana. A reportagem do Estado
visitou seis delas. As salas de lei-
tura existem, mas não é o princi-
pal atrativo. Telecentros com
acesso à internet, oficinas de de-
senho e contação de histórias
preenchem uma vasta programa-
ção em todas as unidades da re-
de, municipal e estadual.

Na tarde do último sábado, cer-

ca de 50 crianças estavam no tér-
reo da Biblioteca São Paulo, re-
cém-inaugurada e que custou aos
cofres públicos cerca de R$ 12 mi-
lhões,ondeanteriormentefuncio-

nou o presídio do Carandiru.

Internet. A reportagem abordou
10 delas, dasquais apenas 2porta-
vam livros. Pablo Henrique, de 10

anos, disse que costuma ir todo
fim de semana para acessar a in-
ternet– “atualizar meu Orkut” – e
ver filmes. Dois primos, o irmão
mais novo e três amigos, todos na

mesma faixa etária, deram depoi-
mentossemelhantes.Dooutrola-
do, as exceções. Jenifer e Giovana
Marques, irmãs de 9 e 6 anos, res-
pectivamente, levadas pelo pai
Wagner,corretordeseguros,divi-
diam-seentrelivrosdePedroBan-
deira e Ziraldo.

Arquitetada nos moldes de
umagrande livraria,repleta de re-
cursos eletrônicos e com uma
programação de eventos que in-
clui shows musicais aos domin-
gos, a Biblioteca São Paulo am-
plia a tendência de transformar
as bibliotecas em centros de
eventos relacionados à leitura
(palestras, saraus, oficinas, semi-
nários) e não somente dedicada
ao ato em si. É a única na cidade
que disponibiliza um Kindle para
uso dos frequentadores. O uso
do aparelho é raro, mais por
curiosidade que por hábito.
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Leitura. Tendência

S ei que talvez me repita um
pouco hoje, mas, no mo-
mento, é difícil desviar a
atenção para outro assun-

to. Refiro-me a Hugo Chávez, a
quem assisto num clipe que me man-
daram por e-mail, declamando seu
bestialógico padrão e terminando
em “¡muerte!” outra vez, com a habi-
tual vaniloquência fanfarrona que,
apesar de “de esquerda”, parece
mais com o figurino de Mussolini.
Não tenho nada com isso, havendo
por graça divina nascido do lado de
cá do Oiapoque, mas, como já obser-
vei antes, fico passado de vergonha
com essas coisas. Chega desse negó-
cio de “muerte”, que parece coisa
de dramalhão mexicano da década
de 50 do século passado, não sei co-
mo se consegue aturar essa palhaça-
da, ainda mais estrelada por um cau-
dilho de meia-tigela. Até aqui mes-
mo, em meio a nosso atraso, já de-
ram o último grito desses há bastan-
te tempo e, segundo muito se co-
menta, não resultou nem em inde-
pendência nem em morte.

Além disso, é difícil aguentar a mes-
ma cantilena antiamericana com os
quais os mais velhos já torravam o
saco das novas gerações há décadas,
a ponto de se atribuir aos gringos
até surtos de catapora. Primeiro,
tem a conversa de que, com 50 caças
russos e mais uns tantos foguetes de
São João, ele está preparado para en-
frentar o poderio bélico americano,
confronto que, como sabe todo
mundo, só poderá ser deflagrado de-
pois que for explicado aos america-
nos o que é um chávez e de que se

trata a Venezuela. Em seguida, vem a
convicção de que os mencionados ame-
ricanos perdem horas de sono com o
que uma aguerrida Venezuela pode fa-
zer a eles. Não deixa de ser interessan-
te, porque é do conhecimento geral
que o sulfuroso petróleo venezuelano
tem mercado restrito e os Estados Uni-
dos são de muito longe seu freguês
mais importante. Ou seja, bastava, pa-
ra acabar logo com a farofada, que os
americanos não comprassem mais o
petróleo venezuelano. Mas imagino
que isso ia gerar protestos, inclusive
do Brasil, por resultar em odiosa pres-
são econômica, interferência nos negó-
cios internos de um país soberano e
semelhantes papos, além da ajuda hu-
manitária que acabaria tendo de ser
mandada para lá e demais chateações.

Agora, outra vergonha e outra mani-
festação de atraso, entre as que quase
todo dia chegam da Venezuela: mais su-
focamento da liberdade de expressão.
Desta feita um político anti-Chávez foi
preso por dar uma entrevista considera-
da ilegal, ou seja, que continha algo do
desagrado do governo, que, lá como
aqui, se confunde propositadamente
com o Estado. E, com certeza, a autori-
dade que fez a prisão garantiu e garante
que ela não tem nada a ver com o fato de
que o preso concorreu à presidência da
Venezuela na oposição e talvez ainda
venha a concorrer, se Chávez daqui
para lá não se promover a marechalís-

simo e protetor perpétuo do povo.
Pelo menos dois dos delitos defini-

dos pela lei chavista são exemplares. O
primeiro é o “incitamento ao ódio”. Is-
to, é claro, significa qualquer coisa que
se queira. Por exemplo, o governador
Cabral podia ser enquadrado nessa lei,
ao chorar por causa da emenda de Ibsen
Pinheiro. Quantas velhinhas fluminen-
ses não passaram a odiar o deputado
Ibsen, por ter feito o paladino delas cho-
rar tão sentidamente? E o segundo deli-
to é a “difusão de informação falsa”, o
que, novamente, tem amplitude sufi-
ciente para abranger qualquer coisa,
bastando para isso que o governo diga
que essa coisa é falsa. Por exemplo, ima-
gino que, se algum técnico venezuela-
no opinar que os apagões de lá são con-
sequência de incompetência do gover-
no, o governo aparece, brande as estatís-
ticas que estão sempre à disposição de
qualquer governo e prende o técnico,
não por delito de opinião, decerto, mas
por divulgar informação falsa – a cadeia
é a mesma, mas ninguém pode alegar
que o motivo da prisão também é.

Como, no Brasil de hoje, o governo e
seus prepostos na máquina pública
(que devia ser do Estado, mas é do gover-
no) parecem estar empenhados em re-
gulamentar todos os aspectos de nossa
vida, venho até estranhando que não te-
nham ressuscitado a regulamentação
da profissão de escritor, um projeto que
já ocupou o Congresso e que também
era “de esquerda”. Regulamentada essa
profissão, que, na definição concebida
pelos seus defensores, incluiria até mes-
mo os redatores de bulas de remédio e,
com um pouquinho mais de esforço, os
autores das comunicações internas dos
condomínios residenciais, a primeira
providência seria, naturalmente, sindi-
calizar os escritores. Depois viria a obri-
gatoriedade, para quem quisesse escre-
ver, de filiar-se ao sindicato, pagar o im-
posto sindical e as mensalidades e se-
guir as orientações da categoria. Entre
estas, com certeza, terminariam por
constar diretrizes baixadas em assem-
bleias gerais com a participação de cin-
co escritores profissionais, dez mil es-
critores eventuais e 400 mil inéditos.

Como, no sofisticado Brasil de hoje,
se acredita que democracia quer di-
zer tirania da maioria, o escritor que
se recusasse a aderir às posições do
sindicato poderia ser expulso dele,
passando assim a não ter mais direito
de exercer a profissão. Quanto às edi-
toras, é bem possível que o projeto
venha a ser reformulado para obrigar
qualquer editora que atue no Brasil a
obedecer a uma pauta de publicação.
Poderá ser criada uma lista de temas
obrigatórios definidos pelo Conse-
lho Nacional de Literatura e, com cer-
teza, será aprovado um dispositivo
que imporá às editoras dedicar um
significativo porcentual de sua pro-
dução a títulos de autores inéditos,
outro a autores de cada Estado me-
diante indicação dos conselhos esta-
duais, outro a mulheres, outro a ido-
sos e, finalmente, conquista das con-
quistas, a cotas para escritores ne-
gros. É, isso tudo realmente dá um
certo cansaço. Mas não se pode des-
cansar, porque o preço do descanso é
a vitória do atraso e da burrice.
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Para acompanhar o avanço tecnológico e atrair leitores, espaços implantam programas diferentes ligados ao livro
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