
,- /

1' \	4 IÃO
1W -

Em tempos de videocassete, é comum ouvir dizer que as
pessoas trocaram a leitura pela televisão. Mas, felizmente,
nem sempre isso é verdade. Quem cultiva o hábito de ler
regularmente sabe que nada substitui um bom livro, e
sempre acha um "tempinho" para um encontro com seu
autor preferido.

Muita gente não sabe, mas na Assembléia existe um
lugar especial para quem gosta de ler. E o Clube do Livro,
que funciona junto à Biblioteca, onde os associados encon-
tram mais de 500 títulos à sua disposição, e que tem vários
leitores cativos.

E o caso de Hildécio Pereira, da Consultoria, sério
candidato a campeão de leitura na Assembléia. Ele costuma
ler até três obras de ficção por semana, além de outras
relacionadas com suas atividades profissionais. "Aliás,
costumava ler" - emenda Hildécio, ressaltando que atual-
mente, devido ao curso de pós-graduação que o obriga a ler
pelo menos dois livros técnicos por semana, "aquela média
caiu muito".

Confessando-se um leitor exigente, de gosto bem defi-
nido, Hildécio revela que lê com freqüência e regularidade
há muito tempo. "Gosto mesmo é de ficção, principalmente
romance", diz, embora admita que às vezes passa por fases
em que a curiosidade sobre um tema fala mais alto e acaba
debruçando-se sobre algum tipo de leitura por semanas a
fio.

Ao escolher um livro, Hildécio leva em consideração
duas coisas: as sinopses publicadas sobre a obra e o
conhecimento que tem do autor. E, ao contrário da maioria
dos leitores, tem verdadeira aversão por "best-sellers" e não
poupa palavras para expressar seu ponto de vista: "Normal-
mente são autores sem idéias para transmitir. Tentei ler
Paulo Coelho mas, para mim, ele só consegue banalizar o
senso comum", sentencia.

Dentre seus livros preferidos, ele destaca "Quincas
Borba", de Machado de Assis, e "O Fiel e a Pedra", de
Osman Lins, "um dos livros mais bem elaborados quejá li".
Indagado sobre autores de Belo Horizonte, Hildécio diz que
a cidade tem contistas de primeira linha, como Garcia de
Paiva; mas é pobre em romancistas. "Um que me surpreen-
deu, mas não foi em frente, é o Sérgio Santana, que escreveu
"Memórias de Ralfo".

Além de "rato de biblioteca", ele também é fascinado
por vídeo, e considera que, pelo menos num aspecto, o livro
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Sempre com um livro à mão e unânimes na critica aos
seus preços, os leitores assíduos têm hábitos diferentes.

Kátia o Interromper um livro pela metade não é novidade para
Glezela lêem Hildécio, que confessa já ter deixado muita leitura pelo meio
de tudo, sem do caminho. "Se começo a ler e não gosto, dou uma chance
preconceitos de umas 50 páginas para ver se a coisa melhora e, caso
contra os ,, contrário, abandono mesmo. Ficção a gente lê por prazer e,- er por isso, não vejo sentido em ler algo de que não se goste."
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leva vantagem sobre a televisão. "A escrita é essencialmen-	Hildóclo
te conceitual, o que dá mais capacidade critica ao leitor",	gasta
avalia.	 semanas

Kátia Aquino, do gabinete do deputado Elmiro Nasci-
mento, é outro nome que aparece entre os maiores	seu Inte-
freqüentadores do Clube do Livro, juntamente com sua rasas.
colega de gabinete, Giezela Ribeiro. Ambas lêem, em B.re

média, quatro livros por mês. Kátia gosta de Érico Veríssimo, OCJ
Machado de Assis, José de Alencar, Jorge Amado e Eça de	variar os
Queiroz, mas lê praticamente de tudo. "Adoro 'best-sellers'.	temas
Lio "Zélia, uma Paixão", e várias obras de Sidney Sheldon.
O livro que mais gostei foi 'A Segunda Vitória', e agora
estou lendo 'Atire a Primeira Pedra', de Harold Robbins",
diz. Giezela também não tem preconceitos contra "best-
sellcrs", e cita Agatha Christie e Paulo Coelho dentre seus
autores preferidos. "Paulo Coelho é bom demais, indico
seus livros para todo mundo, pois eles passam mensagens
de vida muito bonitas", analisa.

Bemadete Bernardes, da Gerência Geral de Pessoal, é
outra freqüentadora assídua do Clube do Livro, com unia
média de dois títulos por mês. Ela lê de tudo, mas tem
preferência por romances e livros de psicologia, que tratam
de relacionamento interpessoal. "Não consigo ficar presa
muito tempo em apenas um tipo de leitura; estou sempre
procurando variar os assuntos", declara.

Na opinião de Bernadete, leitura é uma forma de adquirir
conhecimento e senso crítico. "Além de fazer sonhar, é claro",
annmata Os últimos livros que leu foram "Operação Cavalo de
Tróia", de J. J. Benite4 "Clédpaira, Rainha  Mulh&', deTermci
Moix, e "Anjos", de Teny Lynn Taylor.

Mas faz uma ressalva: "Acho que o tipo de leitura tem muito
a ver com a fase que a pessoa está atravessando". Assim é que
o clássico "A Servidão Humana", de Somerset Maugham,
depois de rejeitado por longo tempo acabou virando livro de
cabeceira de Hildécio.

Giezela concorda que a preferência varia de acordo com
o "estado de espírito" das pessoas. "Há fases em que gosto de
ler romance, outras, em que prefiro suspense, e assim por
diante. Atualmente só tenho procurado livros mais leves',
de leitura mais fácil", revela.

Ao contrário de Hildécio, Giezela jamais deixa de ler até
o final, mesmo que não ache o livro cativante. "Sou muito
curiosa. Se a obra é cansativa a leitura toma-se mais lenta,
mas vou até o fim", afirma. E dá um exemplo de livro chato:
"Tudo por Amor", de Marti Leimbach. Livro muito extenso
também não é problema para ela. "Leitura, para mim, é como
um vício. 'Brumas de Avalon', de Marion Zimmer Bradley,
e 'Operação Cavalo de Tróia', apesar de divididos em vários
volumes, estão entre as obras de que mais gostei", acrescenta.

Do mesmo modo, Kátia também não costuma deixar
leitura pela metade. "Sou metódica, leio um livro de cada vez,
mas quase sempre levo até o final." Ela admite ter um
"vício": "Não tenho paciência para esperar até o final, e
acabo dando uma olhada no desfecho da história. Mas,
depois, retomo normalmente a leitura".
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Devoradores de livros
O Clube do Livro da Biblioteca tem seus leitores assíduos, como Hildécio, que lê três livros por semana
Jorge Pôssa
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Leitura não tem regras preestabelecidas


