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Um país de leitores não se faz apenas com muitos livros. É preciso que a população seja educada, 
tenha acesso às obras e sinta prazer nessa atividade. Sobre os dois primeiros itens, os amantes 
de livros nada podem fazer. Já em relação ao prazer, eles têm muito a ensinar  
 
Quem diz que o Brasil não é um país de leitores comete um engano. Afinal, o país ocupa um 
honroso sétimo lugar entre os maiores consumidores de livros do mundo. Em toda a América, só 
perde para os Estados Unidos. Pelo planeta, a caravana brasileira está na frente das de Espanha, 
Portugal, Itália e Reino Unido. O problema é que alguns brasileiros lêem mais do que os outros: 
73% dos livros, no Brasil, estão nas mãos de 16% da população. 
 
Por isso mesmo, os amantes de livros constituem uma comunidade semelhante a um vilarejo. 
Todos se conhecem, às vezes até se chamam por apelidos, como "rato de sebo". Em vez de ruas e 
casas, porém, esse vilarejo é formado por capa dura e papel amarelado. Para mantê-lo em 
ordem, eles dispõem de paciência, dedicação e dinheiro. 
 
Só para se ter uma idéia, a segunda edição de "Os Sertões", de Euclides da Cunha, chega a custar 
R$ 3.000 porque foi feita pelo próprio autor. A primeira edição de "Memórias de um Sargento de 
Milícias", obra muito pedida nos vestibulares, tinha a assinatura apenas de "Um Brasileiro"-Manuel 
Antônio de Almeida só usaria o nome nas edições seguintes. Hoje, essa obra não sai por menos 
de R$ 5.000. 
 
Para um bibliófilo, a paixão não tem preço. A segunda edição de "Os Sertões", de Euclides da 
Cunha, custa R$ 3.000. A primeira edição de "Memórias de um Sargento de Milícias", de Manuel 
Antônio de Almeida, não sai por menos de R$ 5.000  
 
Para achar as raridades que satisfazem seu gosto, esses apaixonados por livros não medem 
esforços. "O bibliófilo está sempre garimpando. Basicamente é o "viciado" por obras raras ou 
edições de arte", explica o fundador e presidente da Confraria dos Bibliófilos do Brasil, José Salles 
Neto, 56. "Interessa-nos a capa, a encadernação, as ilustrações, a dedicatória, o autógrafo, as 
anotações no meio do livro. Tudo é apreciado. Uma edição de arte pode chegar a [pesar] três 
quilos", completa ele. 
 
Essa dedicação se explica por uma soma de sentimento e sensações. Os bibliófilos gostam do livro 
como objeto para ver, tocar e cheirar. "Do livro, você sente até o gosto", delicia-se o senador e 
ex-presidente José Sarney, 75. "Para o bibliófilo, não interessa só ler. Interessa ter", sentencia a 
administradora Maria Inês dos Santos, 55, uma das mais assíduas integrantes da confraria. 
 
Criada há dez anos, a entidade fundada por José Salles Neto é a únicano país que reúne 
colecionadores de livros. Com 350 associados, a confraria já publicou 16 livros em edições de 
luxo, com tiragem numerada e limitada. Dentre eles, "O Quinze", de Rachel de Queiroz, e "Vidas 
Secas", de Graciliano Ramos. 
 
"Nós escolhemos um texto clássico, um ilustrador e decidimos juntos como será a edição. O único 
compromisso do grupo é ratear os custos da publicação, adquirindo os exemplares. Nosso 
trabalho é artesanal, usamos tecnologia de cem anos atrás", explica Salles Neto. Segundo o 
fundador da confraria, cada folha de um exemplar de arte pode levar até duas horas para ser 
fabricada. Nos livros comerciais, essa operação leva menos de um segundo. 
 
Garantir a exclusividade de seus associados é um dos propósitos da Confraria dos Bibliófilos do 
Brasil. "Muitos ligam para cá, mas nem sabem direito o que fazemos. Por isso, procuro alertar 
cada candidato para que saiba exatamente aonde está entrando", conta o presidente da entidade.  



Salles Neto afirma, ainda, que gostar de ler ou ter o hábito de comprar livros não faz de ninguém 
um bibliófilo. Para ser um especialista, é preciso procurar, sistematic amente, edições limitadas ou 
obras raras das mais diversas especialidades. O charme da bibliofilia, segundo seus seguidores, é 
colecionar edições histórica, literária ou artisticamente significativas. Se forem autografadas ou 
contarem com dedicatórias e anotações dos autores, ainda melhor.  
 
E se a edição também tiver algum tipo de encadernação ou papel diferenciado, é elevada à 
categoria de "edição dos sonhos".  
 
Mas, como sonhar custa caro e tem cada vez mais gente querendo sonhar, os colecionadores 
afirmam: venha preparado, porque a inflação chegou aos livros. "Embora seja uma área muito 
especializada, a procura vem aumentando. Os donos de sebo já perceberam e aumentaram os 
preços", analisa o professor de literatura Júlio Marcondes, 36. Ele, que também é um bibliófilo, é 
apontado por seus pares como um dos maiores conhecedores desse mercado em todo o país. 
 
Enquanto o interesse por obras raras continua crescendo, o mercado de livros convencionais 
parou no tempo, estagnou. O faturamento da indústria se mantém estável desde 1998- R$ 2 
bilhões  
 
Isso acontece em um momento em que a indústria do livro está estagnada no Brasil. O 
faturamento se mantém praticamente estável, desde 1998, por volta de R$ 2 bilhões. O número 
de exemplares vendidos em 2003 é quase o mesmo de 1994: 255,8 milhões de livros. E o 
problema não é o preço, atualmente o maior dilema dos bibliófilos. Segundo estudo feito este ano 
pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o Brasil tem, em média, 
um dos livros mais baratos do mundo: entre R$ 2,40 e R$ 7,50, enquanto esses números, nos 
EUA, oscilam entre R$ 33,50 e R$ 41, em média. O brasileiro é, também, um dos que menos 
compra livros por ano (dois exemplares por ano contra 11 exemplares anuais, nos EUA). 
 
Isso gera um fenômeno inusitado. Enquanto o interesse por livros "normais" estagnou, o mercado 
de obras raras -e caras- não pára de crescer. "A arte de "bookinar", expressão do poeta Carlos 
Drummond de Andrade, está cada vez mais difícil", afirma o professor Marcondes. Segundo ele, 
os bibliófilos começaram a estipular valores cada vez mais altos para seus acervos, mesmo que 
não estejam à venda. Na maioria das vezes, não estão. "Bibliófilo não vende", diz Maria Inês. 
"Não tem preço. Já me ofereceram mais de R$ 10 mil por alguns exemplares, mas não cedi", 
afirma a administradora. 
 
Por isso, conhecer as pessoas certas faz a diferença na hora de conseguir os melhores preços. 
Hoje, livro "barato", só por meio da troca. Ou quando um bibliófilo morre, o que gera um grande 
rebuliço tamanho é o número de interessados. O objetivo é impedir que os livros sejam leiloados, 
já que nos arremates é difícil competir com as universidades particulares ávidas por aumentar 
suas bibliotecas, com os donos de grandes sebos ansiosos por bons negócios e at é mesmo com os 
bibliófilos recém-chegados, que não medem recursos para amealhar os livros à disposição. 
 
"Hoje, é meio anedótico, acho que nem acontece. Mas nos anos 40 e 50, tinha gente que seguia o 
obituário nos jornais à procura de oportunidades de negócios", conta o livreiro Eurico Bezerra 
Brandão Júnior, 47. 
 
Quem não é afeito a competição apela à troca. Como os bibliófilos têm interesses específicos, o 
que é raro e valioso para um pode não interessar ao outro. Enquanto o professor Marcondes 
"bookina" obras literárias do modernismo brasileiro, José Sarney aprecia livros que contam a 
história do Brasil, principalmente a do Maranhão, o ator Paulo Betti é um aficcionado por 
dicionários e a administradora Maria Inês busca livros de arte e obras que retratam o folclore. "Se 
eu encontro um livro que não me interessa, mas tem validade para outros colegas, eu compro.  
 



Depois, sempre acabo revendendo ou trocando", conta Marcondes. "Eu compro, quando posso, 
sempre mais de um exemplar da mesma obra. Mas não vendo meus livros. Eu só troco. É o 
mesmo que eu fazia quando trocava gibis ou figurinhas na porta do cinema lá em Sorocaba, 
minha cidade natal, quando eu era criança. Tenho, por exemplo, três edições de "O Piano e a 
Orquestra", do [Carlos Heitor] Cony, para trocar", explica Betti. 
 
A primeira Bíblia impressa pelo inventor da tipografia, Johann Gutemberg, em 1455, é o objeto 
mais desejado pelos bibliófilos do mundo. De tão raro, um exemplar pode custar até US$ 40 
milhões  
 
Não vender livros é também uma das estratégias que os bibliófilos encontraram para afastar os 
"oportunistas", que compram raridades com o objetivo de ostentar. Essa prática dos 
"oportunistas" eleva o preço das obras, uma vez que eles não lêem nem saboreiam os livros, mas 
se orgulham de manter uma biblioteca lotada de obras caras. "Esses nem ao menos lêem os livros 
que têm. As obras só servem para decorar o ambiente. Jamais podem ser chamados de 
bibliófilos", sentencia Sarney. 
 
No universo reservado dos bibliófilos de carteirinha, quase não sobra espaço para os pouco 
convencionais. O ex- ministro da Agricultura do governo Fernando Collor, Antonio Cabrera Filho, 
está acostumado a ser um marginal. Não faz parte da elite dos bibliófilos brasileiros, mas tem 
uma biblioteca de fazer inveja a muitos deles. Localizado em São José do Rio Preto, no interior de 
São Paulo, seu acervo contabiliza 60 mil exemplares, incluindo obras raras, como a primeira 
edição da Bíblia traduzida por Martinho Lutero e uma coleção de 19 documentos originais 
assinados por ex-presidentes norte-americanos. 
 
O acervo de Cabrera Filho tem um detalhe curioso: toda a coleção tem caráter religioso. "Sou 
protestante e faço questão de me dedicar à religião. Tenho a versão original de uma carta que o 
[Winston] Churchill [primeiro - ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial] escreveu para 
seu irmão durante a guerra. Ela fala muito em Deus, por isso guardei [a carta]", justifica. Além de 
criar gado, Cabrera Filho também é diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Sua mais recente 
investida foi contratar especialistas do MIT (Massachusetts Institute of Technology) para ajudar na 
reforma das instalações da biblioteca, aplicando o método considerado mais eficiente para a 
preservação do acervo. 
 
Apesar da inflação, nem sempre os mais abastados ganham quando o negócio é entre 
especialistas. O vilarejo da bibliofilia não aceita forasteiros. Segundo Marcondes, há casos em que 
um bibliófilo e um comprador rico entram em disputa por determinado volume, negociando com 
um segundo bibliófilo, mas o primeiro costuma vencer. 
 
Há cerca de um mês, uma primeira edição de "Primavera", de Casimiro de Abreu, foi arrematada 
por R$ 11 mil, tendo como oferta inicial R$ 650. "Isso prova que tem gente nova no negócio. Esse 
é um livro relativamente fácil de achar, que todo colecionador já tem", diz Pedro Corrêa do Lago, 
da Fundação Biblioteca Nacional. 
 
Mas, assim como em todos os tipos de arte, há casos que desafiam os colecionadores. A primeira 
Bíblia impressa pelo inventor da tipografia, Johann Gutenberg, em 1455, é o exemplo mais 
conhecido entre os bibliófilos. Segundo Corrêa do Lago, se aparecesse disponível no mercado uma 
dessas Bíblias de Gutenberg, de tão rara, ela poderia ser avaliada em até US$ 40 milhões. 
 
Em um país em que 59% dos livros vendidos são didáticos, lidos po r obrigação, os bibliófilos 
injetam prazer na antiga e nobre arte da leitura. 
 
Separação dolorosa  
 



"Livro é uma coisa que anda muito, sabe? Ele sai do lugar durante a noite e, no dia seguinte, nem 
sempre consigo encontrá -lo." É com bom humor que o senador e ex-presidente José Sarney, 75, 
conta sobre as madrugadas que costuma passar em sua biblioteca, em Brasília, entre seus mais 
de 8.000 livros. Só assim ele consegue matar as saudades de cada um dos quase 50 mil 
exemplares que fizeram parte da sua coleção. Hoje, a maioria deles está na fundação que leva o 
seu nome, no Maranhão. 
 
"Sinto uma saudade enorme dos meus livros, de folheá-los. Foi a separação mais dolorosa que eu 
enfrentei na vida. E é definitiva. Mando constantemente meus livros para o Maranhão, para que 
[os funcionários da fundação] os conservem, informatizem o acervo e, também, para que um 
número maior de pessoas tenha acesso [a essas obras]", conta. 
 
Fascinado por obras que resgatam a história do Brasil e, principalmente, que tratem de seu 
Estado natal, José Sarney orgulha-se de ter em seu acervo as primeiras edições dos livros 
fundamentais do Maranhão. Possui ainda um exemplar autografado de "Mensagem", de Fernando 
Pessoa. 
 
Sarney tem também raridades da literatura estrangeira, como a primeira ediç ão de "Genève", de 
Montesquieu, de 1748. "Encontrei esse livro em uma viagem à França. Quando cheguei, minha 
mulher perguntou o que eu tinha trazido e eu percebi que não tinha comprado mais nada além da 
obra. Ela reclama que tudo o que eu tenho eu gasto com livros. Mas eu não me arrependo", 
reafirma o senador.  
 
"O contato material com o livro dá um prazer imenso. A gente sente uma glória de ter livros. Esse 
é o fundamento de todo o bibliófilo" resume o senador, que diz ter a missão de "salvar" obras que 
podem desaparecer. 
 
O fornecedor  
 
"Adoro livros, mas não sou bibliófilo. Nenhum livreiro pode ser bibliófilo. Se eu criar apego, não 
vendo. Estou aqui para atender aos colecionadores." É assim que Eurico Bezerra Brandão Júnior, 
47, define seu ofício de dono de um dos maiores sebos do Brasil. 
 
A primeira loja da Livraria Brandão Sebo começou com o pai dele, em Recife, há 55 anos. Depois, 
foi aberta outra, em Salvador, e, há 30 anos, mais uma, em São Paulo, a maior das três. Com 
mais de 70 anos, é o velho Brandão quem cuida da loja em Salvador. Segundo Brandão Júnior, a 
família mantém um estoque com quase 1 milhão de exemplares e compra em todo o Brasil. 
 
No mês passado, a Livraria Brandão Sebo fez uma grande aquisição. "Compramos uma biblioteca 
inteira com mais ou menos mil volumes de primeiras edições de literatura brasileira. Diria que 
95% deles são autografados." Para um bibliófilo, seria o mesmo que encontrar um tesouro. 
 
Como todo negociante, Brandão Júnior se nega a falar em valores. "O mercado oscila muito. O 
preço de um exemplar pode subir ou cair. Se arrisco um valor, amanhã ou depois aparece um 
comprador com o recorte do jornal dizendo que o preço é aquele", defende-se o livreiro. 
 
Conhecedor de livros e de colecionadores, ele também não revela para quem vende nem de quem 
compra. "Só digo que um bibliófilo de verdade visita um sebo pelo menos uma vez por semana", 
afirma. 
Brandão Júnior explica que não vai atrás dos compradores. "São as pessoas que nos procuram, o 
próprio dono [da biblioteca] ou seus herdeiros. Fazemos uma avaliação e uma oferta", conta. 
Segundo ele, seus principais concorrentes são universidade particulares que buscam enriquecer 
seus acervos. Elas entram nas disputas e, geralmente, conseguem fazer ofertas melhores que as 
dos bibliófilos. 
 



Cheiro de livro novo, gosto por livro velho  
 
Ele tinha apenas 14 anos quando decidiu fazer a assinatura da histórica "Coleção Saraiva", 
lançada em 1946. Nas ruas de terra de Sorocaba (SP), ele aguardava ansiosamente a chegada de 
"um homem de terno, com uma ma leta", que lhe entregava os lançamentos do mês. "Os livros 
vinham numa espécie de cinta de papel, onde estava escrito o nome da próxima atração. Eu 
achava lindo e até hoje não me esqueço das capas assinadas pelo Nico Rosso", lembra o ator 
Paulo Betti, 52, que credita aos pais sua paixão pelos livros: apesar de analfabetos, eles 
incentivaram o hábito da leitura entre os filhos. 
 
"Eu gosto do cheiro de livro. Gosto de apreciar a impressão e as ilustrações", explica o bibliófilo 
que, modestamente, insiste em não se considerar como tal. Diz não ter idéia de quantos livros 
possui, mas confessa o vício: "Adoro freqüentar sebos. Quando viajo com alguma peça de teatro, 
aproveito o caminhão que carrega o cenário para transportar os livros que vou comprando pelo 
caminho". 
 
Conciliar a carreira de ator com a arte de garimpar raridades da literatura brasileira, sua área de 
preferência, é tarefa fácil, prazerosa e recompensadora para ele. "Muitas vezes, nós temos que 
ficar horas esperando para entrar em cena. Aproveito para ler nesses momentos", afirma Betti. 
 
Ele também relata sua apreciação por dicionários variados. Em sua coleção, há os que trazem 
nomes próprios, os de citações e os de provérbios. "Eles me ajudam muito na hora de escrever 
um texto. O "Dicionário Analógico da Língua Portuguesa", de 1936, por exemplo, é uma 
preciosidade", diz. E anuncia: "Estou à procura de "O Negro no Mundo dos Brancos", do Florestan 
Fernandes. Já tive um, mas o perdi". 
 
De luto  
 
Garimpar pacientemente sebos e bancas de livros, nas calçadas do Rio de Janeiro, é uma 
atividade já distante do cotidiano do autor de novelas Manoel Carlos, 72. O ritmo alucinante de 
trabalho que sua profissão lhe exige ter faz com que ele se lembre com saudades do tempo em 
que passeava pela cidade em busca de obras sobre cinema, teatro, fotografia e, em especial, 
poesia. 
 
"Nas férias, quando viajo para o exterior, procuro visitar livrarias e lojas de livros raros. Mas, fora 
do país, o que aparece é caríssimo, não cabe no meu bolso", lamenta o novelista. 
 
Nas brechas entre a criação de um capítulo de novela e outro, Manoel Carlos aproveita para dar 
uma folheada nas obras de sua biblioteca que, hoje, tem cerca de 2.500 exemplares. 
 
Entre tantos livros, ele faz questão de ressaltar as duas obras pelas quais se diz "encantado". São 
elas "A Cachoeira de Paulo Affonso", de Castro Alves, e as "Obras Completas de Fagundes 
Varella", em três volumes. As duas obras foram editadas, em Paris, pela Typographia Garnier 
Irmãos, no final do século 19. "Comprei esses livros há mais de 50 anos e não faço idéia de 
quanto custaram. Mas, não acredito que tenham sido uma fortuna. O acaso é sempre em conta", 
analisa. 
 
Já que o assunto é sua paixão declarada por livros, Manoel Carlos aproveita a oportunidade para 
lamentar o recente fechamento de dois sebos no Rio de Janeiro: o Universal, no centro da capital 
carioca, e o Dantes, no Leblon. "Eu sempre fui um apaixonado por livros e, é claro, não me canso 
de freqüentar sebos. Não me conformo que os dois mais importantes da cidade tenham fechado 
as portas. O Rio está de luto." 
 
Bibliófilo dormente  
 



Desde que assumiu a presidência da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, em 2003, o 
bibliófilo Pedro Corrêa do Lago, 47, quase não tem tempo de se dedicar à coleção pessoal que já 
passa dos 20 mi l livros. 
 
"Sou um bibliófilo dormente", brinca Corrêa do Lago. "Não dá tempo. Atualmente, não cuido da 
minha biblioteca", afirma ele, que já teve uma livraria especializada em livros raros. 
 
Cuidando do principal acervo público do país, no entanto, ele mantém a garimpagem de 
raridades, mas dentro da fundação. 
 
"Fizemos uma reorganização [no acervo da fundação] e acabamos encontrando, lá dentro mesmo, 
peças muito valiosas. Um exemplo foi a "descoberta" de mapas e aquarelas do Rio de Janeiro, 
datados do século 18", conta. 
 
Entre as muitas doações que a entidade recebe, às vezes aparecem obras que, em um sebo ou 
em um leilão, aguçariam as disputas entre os bibliófilos. Como exemplo, Corrêa do Lago cita uma 
edição, doada pelo jornalista Alberto Dines, muito rara de uma obra de Antônio José da Silva, o 
Judeu, morto no século 18. 
 
O presidente da Fundação Biblioteca Nacional conta que começou sua coleção particular aos 11, 
12 anos. Ele também é aficcionado por cartas e autógrafos. Em geral, seu foco é a área de 
humanidades. "Não tenho livros técnicos ou científicos. Minha paixão é pelos livros de história, 
literatura e arte", completa. 
 
Entre seus xodós, Corrêa do Lago destaca uma primeira edição de "Angústia", de Graciliano 
Ramos, exemplar que pertenceu ao escritor Guimarães Rosa. "O livro é assinado [por Guimarães] 
e todo cheio de anotações feitas a lápis." 
 
Como a maioria dos bibliófilos, Corrêa do Lago evita falar sobre valores ou investimentos em um 
único volume. "Isso é irrespondível", desconversa. 
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