
 LIVROS À MÃO CHEIA 

 Oh! Bendito o que semeia 
 Livros à mão cheia 
 E manda o povo pensar! 
 O livro, caindo n'alma 
 É germe – que faz a palma, 
 É chuva – que faz o mar! 

 Castro Alves 

 Lembrei-me  dos  magníficos  versos  do  grande  vate  baiano 
 ao  ler,  em  reportagem  de  jornal,  o  lançamento  do  projeto  “A  Base  Lê”, 
 envolvendo  jogadores  de  futebol  do  Operário,  clube  paranaense  que 
 disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. 

 O  principal  responsável  pela  iniciativa  chama-se  Fabiano 
 Castro,  coordenador  das  categorias  de  base  do  clube,  que  já  dispõe 
 de  biblioteca  em  contínuo  processo  de  ampliação.  Levar  os  jovens 
 atletas  até  ela,  a  fim  de  que  se  concentrem  em  boas  leituras,  pode 
 parecer  tarefa  fácil,  mas  não  é.  O  que  todos  querem  é  ganhar 
 condições  físicas  adequadas  para  a  prática  do  futebol  e  aprender 
 seus  fundamentos  básicos,  chutar,  cabecear  e  driblar,  sem  os  quais  o 
 sonho  de  se  tornarem  “craques”  e  ganharem  muito  dinheiro  se  esvai 
 com o passar do tempo. 

 Mas,  como  explica  a  pedagoga  do  clube,  a  leitura  de  bons 
 livros  pode  trazer  vantagem  específica  para  jovens  atletas: 
 desenvolve-lhes  senso  crítico  e  criatividade,  de  forma  que,  dentro  de 
 campo,  fica-lhes  muito  mais  fácil  assimilar  e  pôr  em  prática  as  táticas 
 de jogo propostas pela comissão técnica. 

 Exemplos  não  faltam  de  grandes  craques  da  bola  que  eram 
 igualmente  intelectuais  afeitos  aos  livros.  Lembro-me,  dentre  outros, 
 de  Heleno  de  Freitas,  de  quem  as  novas  gerações  talvez  nem  tenham 
 ouvido  falar,  que  se  destacou  sobremaneira  na  primeira  metade  do 
 século  XX.  E  mais  recentemente,  do  doutor  Sócrates,  famoso  por 
 suas  jogadas  inteligentes,  como  também  de  outro  famoso  médico,  o 



 mineiro  Tostão,  que  conseguia  abrir  brechas  na  defesa  adversária 
 mercê de sua aguçada capacidade intelectiva. 

 Vale  destacar  que  o  belo  projeto  “A  Base  Lê”,  de  início 
 referido,  faz  parte  de  outro  bem  mais  amplo,  chamado  “Jovens 
 Talentos  Pontagrossenses”,  que  inclusive  já  foi,  para  orgulho  de 
 todos  os  brasileiros,  um  dos  cinco  finalistas  do  concurso 
 “International  Sports”,  destinado  a  premiar  iniciativas  focadas  no 
 fortalecimento de relações com a comunidade. 

 Fico  perguntando-me  quantas  outras  iniciativas  brilhantes 
 e  promissoras,  como  essa  do  clube  Operário  paranaense,  em  todos 
 os  campos  das  atividades  humanas,  estão  à  espera  de  quem  as 
 implemente,  sem  pensar  em  vantagens  próprias.  Na  verdade,  há 
 muitas  pessoas  que,  antes  de  pensar  em  si  mesmas,  pensam  no  bem 
 dos outros. E são felizes, porque “fazer o bem, faz bem”. 

 A  primeira  coisa  que  fiz,  depois  de  ler  a  reportagem 
 publicada  pelo  jornal  -  até  mesmo  destaquei  a  folha  para  relê-la 
 depois  -  foi  conversar  com  nosso  amigo  caiçara  e  pescador,  o 
 irrequieto  Raimundo,  que  eu  sei  é  o  centroavante  do  time  do  bairro. 
 Quando  lhe  falei  que  boas  leituras  poderiam  ajudá-lo  a  melhorar  o 
 desempenho,  ele  pensou  um  pouco  antes  de  responder-me:  “Que 
 nada,  seu  doutor.  O  que  ajuda  mesmo  é  dar  uns  trancos  bem  dados 
 no  marcador  até  ele  ficar  com  medo.  Aí  posso  fazer  meus  golzinhos 
 sossegado”.  Pensei  em  contestar  o  Raimundo  e  até  mesmo  em 
 recitar,  para  ele,  os  lindos  versos  de  Castro  Alves,  dando-lhe  uma 
 lição  de  esportividade,  falando-lhe  em  “fair  play”  e  outras  coisas 
 mais,  porém  desisti.  Concluí  que  não  iria  adiantar  nada,  Será  que  fiz 
 bem, amigo leitor? 
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