
Embora a evolução tecnológica
tenha ocupado grande espaço
com tablets, smartphones e
ebooks, para algumas pessoas
folhear um bom livro é ainda
um exercício de prazer.

A paixão é tamanha que mui-
tos investem em sua própria bi-
blioteca. Até famosos como Kei-
th Richards, Rod Stewart e
George Lucas mantém coleções
em suas residências. Em sua re-
cém-lançada biografia, o guitar-
rista do Rolling Stones conta
que tem o sonho de ser bibliote-
cário e que tentou utilizar as téc-
nicas da biblioteconomia para
ordenar seu acervo particular.

Em entrevista recente a um
jornal inglês, Richards disse
que “quando você cresce, há
duas instituições que o afetam
especialmente: a Igreja, que
pertence a Deus, e a biblioteca,
que pertence a você”.

Essa paixão também moti-
vou o executivo Paulo Cesar
Mendes, de 43 anos. Há dois
anos e meio, ele contratou a de-
signer de interiores Luana Mat-
tos para criar sua biblioteca par-
ticular. Como é apaixonado
por fotografia, arquiva no seu
espaço livros — alguns raros e
outros técnicos — revistas rela-
cionadas ao tema e fotos, mui-
tas fotos: 60 mil, ao todo. “Sem-
pre nas minhas viagens ao exte-
rior procuro trazer alguma coi-
sa”, afirma Mendes.

Segundo Luana, dona da
Mattos & Designer de Interio-
res, para manter a paixão de
Mendes e de Richards é preciso
elaborar um projeto de acordo
com a personalidade, o espaço
físico disponível, os recursos e
o tamanho do acervo. “Um pro-
jeto normal demora em torno
de um mês, desde o estudo pre-
liminar, o anti-projeto até a
execução em si”. Embora ga-
ranta que cada projeto tem um

custo, que depende do tama-
nho e dos materiais utilizados,
Luana diz que em um ambiente
de 9 metros quadrados pode
custar em média R$ 70 mil.
“Uma estante de 3 metros por
2,6 metros ficaria em torno de
R$ 10 mil.”

O arquiteto Gustavo Motta,
garante que mesmo em um
cantinho da casa é possível
montar uma biblioteca. “Uma
estante bem montada, um cor-
redor e até mesmo uma varan-
da podem se transformar nu-
ma biblioteca. Tudo depende
da disponibilidade de espaço
e da quantidade de livros”,
afirma.

No entanto, de acordo com
Motta, é preciso diferenciar um
home office de uma biblioteca,
que demanda um bom projeto
de marcenaria, com prateleiras
personalizadas,que não podem
ser de alturas uniformes (já que
os livros têm tamanhos diver-
sos), espaço determinado a ob-
jetos de decoração, luz natural
e também artificial, para ler os
títulos à noite. “Uma poltrona
bacana com luminária comple-
tam o ambiente.”

Helga Bekman, bibliotecá-
ria, lembra que é preciso cuida-

dos especiais para manter li-
vros raros. “Eles devem estar
sempre em estantes fechadas e
climatizadas. Aliás, o indicado
é que todo o ambiente seja cli-
matizado, numa temperatura
média entre 23 e 24 graus”.

Helga diz que não existe um
limite mínimo para se montar
uma biblioteca, mas garante
que a partir de mil volumes é
preciso catalogá-los, de prefe-
rência com a ajuda de um pro-
fissional.

“Normalmente fazemos a ca-
talogação e classificação por as-
sunto e autor e usa-se um soft-
ware para isso. ■

Luana Mattos
Designer
da Mattos &
Designer de
Interiores

Papel ou
versões
digitais?
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“Projetos de marcenaria
são mais procurados, mas a
escolha depende do espaço
físico e do tamanho do acervo”
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Na era digital, muito se discute
sobre a extinção das publicações
impressas. Nesta briga por
espaço, de um lado os ferrenhos
defensores do papel e, do outro,
os amantes da tecnologia que
garantem que o livro impresso
está com os dias contados.
O executivo Paulo Cesar Mendes
que utiliza seu tablet para
consultar suas fotos e enriquecer
sua leitura sobre o tema garante
que a emoção de folhear
um livro é insubstituível.
“Nada supera consultar algo
direto no papel”, afirma.
De acordo com Helga Bekman,
bibliotecária, a escolha de um
ou de outro é muito pessoal,
mas para quem tem pouco espaço
armazenar um conteúdo digital
é uma vantagem. “Tanto o livro
quanto o ebook tem vantagens
e desvantagens, mas a maior
vantagem do digital é a
redução do espaço”. P.D.

Com um bom projeto e espaço disponível
é possível reunir e organizar seu acervo

R$ 70 mil
É quanto custa, em média, o
móvel de uma biblioteca com
aproximadamente 9 metros

quadrados. Uma estante de 3
metros por 2,6 metros ficaria em

torno de R$ 10 mil

KeithRichards,dosRollingStones:“AIgrejapertenceaDeus,eabibliotecapertenceavocê”

BOA LEITURA Dicas para montar sua biblioteca

Escolha um local da casa bem ventilado e sem umidade

Evite montar sua biblioteca em locais com sol direto ou em paredes
atrás de ambientes úmidos, como banheiro

Invista em um sofá bastante confortável 

Mantenha os livros longe da poeira 

Cuidado com a iluminação. A mais indicada é a luz natural
complementada por luminárias focadas, próprias para leitura

Use escadas para facilitar o acesso aos livros, as fixas são as mais indicadas

Planeje seu projeto de acordo com o seu acervo, abuse de prateleiras reguláveis

Faça a reforma até o meio do ano. No final do ano há muita demanda
e seu projeto corre o risco de atrasar

Deixar um fundo falso, pois um espaço entre a madeira
e a parede facilita a circulação de ar

Em locais mais úmidos, o ideal é deixar as prateleiras abertas
sem portas para ajudar na circulação do ar

Fontes: Luana Mattos, designer da Mattos & Designer de interiores, 
e Gustavo Motta, arquiteto
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