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Os livros que mudaram o mundo na visão de 8 entrevistados 

Escritores, jornalistas, advogado, médico e o arcebispo                                                          

de Ribeirão Preto dão a lista dos livros fundamentais 

 

Ideias e textos de livros que marcaram época, mudaram                                                                                                                                        

conceitos e influenciaram gerações, no Brasil e no mundo 

Sidnei Quartier 

A Bíblia (cinco indicações) e o Alcorão (quatro) estão entre as publicações que mudaram o mundo na opinião 

de oito entrevistados. Em seguida, um brasileiro e um alemão dividem o terceiro lugar, com três preferências: 

Machado de Assis ("Dom Casmurro") e Karl Marx ("O Capital"). "A República", de Platão, e "Dom Quixote", 

de Miguel Cervantes, receberam duas indicações. Foram lembrados também escritores como George Orwell, 

René Descartes, Confúcio, Charles Darwin, Ítalo Calvino, Júlio Cortàzar e Adolf Hitler ("Minha Luta"). 

Mudando a vida 

A Bíblia foi a publicação que catapultou o ingresso no seminário do arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Joviano 

de Lima Júnior. Mas Dom Joviano fez questão de citar outras influências decisivas em sua vida, como o 

Evangelho da alegria (J.Perrin), Comentários aos Salmos (Santo Agostinho), O valor divino do humano 

(J.Urteaga) e Fermento na massa (René Voillaume). 

A Bíblia também impulsionou a espiritualidade do professor Antônio Vicente Golfeto, para quem Santo 

Agostinho é o doutor e o gênio da Igreja Católica. "A Bíblia abasteceu meu lado espiritual e provocou 

mudanças no meu comportamento". 

Do coração 

Um livro também ajudou a mudar, literalmente, a vida de um dos leitores ouvidos, a do médico Fernando 

Nobre: foi o livro que ele mesmo escreveu - Tratado de Cardiologia - e com o qual ganhou o prêmio Jabuti, em 

2007. 

"Menos pelo significado do prêmio, mais pelo reconhecimento do trabalho pessoal e em grupo, pela sensação 

da contribuição profissional como legado àqueles que se dedicam integralmente à medicina", disse Nobre. 

A escritora Ely Vieitez conta que "Nove, Novenas", de Osman Lins, mudou sua vida pela estrutura literária, e 

pelo "extraordinariamente inusitado". 

Publicado em 1966, "Nove, Novenas" é um livro difícil de ser entendido, segundo Ely. "Pedi para dez pessoas 

lerem e só duas entenderam. "Nove, Novenas" foi uma grande novidade na época e continua diferente hoje".  

Para o jornalista Júlio Chiavenato, a publicação que influenciou o modo de ele ver as coisas, é "Crime e 

Castigo", de Dostoievski. "Não pelo livro em si, mas pelo episódio em que o personagem Raskonilkof beija os 

pés da prostituta Sônia e diz que com aquele gesto beijava a humanidade. Eu tinha 13 anos e aprendi na hora 

que as prostitutas podem ser santas quando despertam nos homens o amor pela humanidade". 

O jornalista Hamilton de Andrade Lemos disse que com "Olhai os Lírios dos Campos", de Érico Veríssimo, ele 

aprendeu a dar valor às pequenas coisas. "Passei a enxergar que pequenas coisas são as mais importantes. Foi 

uma lição de vida". 

Com 85 anos, o professor Divo Marino leu "Cruzando o Limiar da Esperança", há 16 anos. Trata-se de uma 

entrevista concedida pelo Papa João Paulo II que tirou todas as suas dúvidas sobre o catolicismo. "Me fez crer 
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muito mais na espiritualidade", diz o professor Divo. A entrevista, segundo ele, é uma grandiosa aula de 

política, ecumenismo, com abordagem do estado laico até o iluminismo". 
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