teca
m7
mais
conaeno da
r de
mocone no

tual
ndo
funonia
teca
is de
ular
ação
culnclui
, banteOu
ural,

lson
rsos
te a
este
oteca
ções
ores

A trajetória
A trajetória
da Biblioteca
da Biblioteca
Pública
Pública
do Paraná,
do Paraná,
fundada
fundada
em 7 em 7
de março
de março
de 1857,
de 1857,
uma uma
das mais
das mais
antigas
antigas
instituições
instituições
do Estado,
do Estado,
con- confunde-se
funde-se
com acom
História
a História
paranaenparanaense. Mais
se. Mais
que isso.
que O
isso.
percurso
O percurso
da da
BPP, BPP,
comocomo
não poderia
não poderia
deixardeixar
de de
ser, acompanha
ser, acompanha
e reverbera
e reverbera
as moas movimentações
vimentações
de impacto
de impacto
que aconque aconteceram,
teceram,
e acontecem,
e acontecem,
no país
noepaís
no e no
mundo.
mundo.
Do início
Do início
da internet
da internet
à atual
à atual
rapidez
rapidez
da vida
da digital,
vida digital,
o mundo
o mundo
e as bibliotecas
e as bibliotecas
estãoestão
em profunem profunda transformação.
da transformação.
Em sintonia
Em sintonia
com esse
comnovo
esse novo
tempo,
tempo,
a Biblioteca
a Biblioteca
Pública
Pública
do Paraná
do Paraná
oferece
oferece
mais de
mais de
30 projetos.
30 projetos.
O objetivo
O objetivo
é estimular
é estimular
a leitura
a leitura
e aproximar
e aproximar
a população
a população
da BPP,
da atualmente
BPP, atualmente
um centro
um centro
cul- cultural tural
com programação
com programação
que inclui
que inclui
música,
música,
teatro,
teatro,
cinema,
cinema,
cursos,
cursos,
ba- bate-papo
te-papo
com escritores
com escritores
e, evidentee, evidentemente,
mente,
empréstimo
empréstimo
de livros.
de livros.
Ou Ou
seja, seja,
um espaço
um espaço
múltiplo,
múltiplo,
plural,
plural,
democrático.
democrático.
Escrito
Escrito
pelo jornalista
pelo jornalista
NilsonNilson
Monteiro
Monteiro
— com
— alguns
com alguns
recursos
recursos
de ficção,
de ficção,
mas principalmente
mas principalmente
a
a
partirpartir
de ampla
de ampla
pesquisa
pesquisa
—, este
—, este
Livro aberto:
Livro aberto:
uma história
uma história
da Biblioteca
da Biblioteca
Pública
Pública
do Paraná
do Paraná
traz informações
traz informações
sobresobre
as 13 as
sedes,
13 sedes,
seus 41
seus
diretores
41 diretores

e mostra aArelação
da comunidatrajetória
A trajetória
da Biblioteca
da Biblioteca
de com
o espaço
dedo
8,5Paraná,
mil
metros
Pública
Pública
do Paraná,
fundada
fundada
em 7 em 7
quadrados
quemarço
reúne
mais
de das
700
de março
de
de
1857,
de
1857,
uma
umamais
das mais
mil itens,
entre
livros,
documentos,
antigas
antigas
instituições
instituições
do Estado,
do Estado,
con- conrevistas,
jornais,
selos,
cartas
e
tífunde-se
funde-se
com a com
História
a História
paranaenparanaentulosse.
raros.
obra
uma
Mais
se.Uma
que
Mais
isso.
quesobre
Oisso.
percurso
O percurso
da da
Biblioteca,
mas também
a respeito
BPP, como
BPP,
como
não poderia
não
poderia
deixardeixar
de de
do Paraná,
do acompanha
Brasil,edo
mundo
e, mo-as moser, acompanha
ser,
reverbera
e reverbera
as
portanto,
de
todosdenós.
vimentações
vimentações
impacto
de impacto
que aconque aconteceram,
teceram,
e acontecem,
e acontecem,
no paísnoe no
país e no
Rogério Pereira, jornalista, escritor e
mundo.
mundo.
diretor da Biblioteca Pública do Paraná
Do início
Do início
da internet
da internet
à atualà atual
rapidez
rapidez
da vida
dadigital,
vida digital,
o mundo
o mundo
e as bibliotecas
e as bibliotecas
estão estão
em profunem profunda transformação.
da transformação.
Em sintonia
Em sintonia
com esse
comnovo
essetempo,
novo tempo,
a Biblioteca
a Biblioteca
Pública
Pública
do Paraná
do Paraná
ofereceoferece
mais de
mais de
30 projetos.
30 projetos.
O objetivo
O objetivo
é estimular
é estimular
a leitura
a leitura
e aproximar
e aproximar
a população
a população
da BPP,
daatualmente
BPP, atualmente
um centro
um centro
cul- cultural com
turalprogramação
com programação
que inclui
que inclui
música,
música,
teatro,teatro,
cinema,
cinema,
cursos,cursos,
ba- bate-papo
te-papo
com escritores
com escritores
e, evidentee, evidenteNilson Monteiro nasceu em Presidente
mente,
mente,
empréstimo
de de
livros.
de livros.
Ou Ou
Bernardes
(SP),
em 26 empréstimo
de outubro
1951,
passou
parte
da
vida
em
Londrina
(PR)
e
seja, um
seja,espaço
um espaço
múltiplo,
múltiplo,
plural,plural,
há alguns anos está radicado em Curitiba.
democrático.
democrático.
Jornalista há 47 anos, trabalhou em vários
EscritoEscrito
peloassessorias
jornalista
pelo jornalista
NilsonNilson
veículos de comunicação,
de imprensa
de
empresas
públicas
e
Monteiro
Monteiro
— com
—alguns
com alguns
recursos
recursos
privadas e em agências de publicidade.
de ficção,
de ficção,
mas principalmente
mas principalmente
a
a
Escritor, tem 11 livros publicados, entre os
partir
partir
de
ampla
de
ampla
pesquisa
pesquisa
—,
este
—,
este
SWCKUżSimplesż RQGOCU GżMugido
(2013,
romance).
É Cidadão
FGVTGOż
Livro
aberto:
Livro
aberto:
uma história
uma história
da Biblioteca
da Biblioteca
Honorário de Londrina, de Curitiba e do
PúblicaPública
do Paraná
do Paraná
traz informações
traz informações
Paraná. Pertence à Academia Paranaense
sobre as
sobre
13 sedes,
as 13 sedes,
seus 41seus
diretores
41 diretores
FG.GVTCUQEWRCPFQC%CFGKTCPµOGTQ

Beto Richa
Governador do Estado do Paraná
João Luiz Fiani
Secretário de Estado da Cultura
Jader Alves
Diretor Geral da Secretaria de Estado da Cultura
Rogério Pereira
Diretor da Biblioteca Pública do Paraná
Ivens Moretti Pacheco
Diretor da Imprensa Oficial do Paraná
Núcleo de edições da SEEC
Luiz Rebinski
Omar Godoy
Editor
Marcio Renato dos Santos
Revisão
João Lucas Dusi
Projeto gráfico e diagramação
Thapcom.com
Fotos
Arquivo BPP (Págs. 15, 19, 21, 24, 26, 29, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 54, 56, 59, 64, 69, 71, 72, 79 [pb], 85, 88, 105, 109 [pb], 111,
129, 136, 148, 173, 184, 185, 195, 202 e 207), Fabio Santiago (Pág. 181), Guilherme Pupo (Págs. 79 [colorida], 83, 91, 103,
107, 130, 131, 138, 142, 143, 150, 151, 154, 171, 208, 209 e 211), Higor Oratz (Págs. 114, 157, 202 e 207), Kraw Penas (Capa e
págs. 66, 76, 81, 94, 109 [colorida], 115, 118, 119 [no alto], 122, 123, 125, 127, 133, 147, 164, 167, 176, 189, 191, 199, 201 e 205),
Lina Faria (Pág. 119 [rodapé]), Luis Izalberti (Pág. 197 [no alto]), Murilo Ribas (Págs. 98 e 101), Reprodução (Pág. 63)
e Tereza Yamashita (Pág. 197 [rodapé)].

Dados internacionais de catalogação na publicação
Bibliotecária responsável: Mara Rejane Vicente Teixeira - CRB9 - 775
Monteiro, Nilson.
		
Livro aberto: uma história da Biblioteca Pública do Paraná /
		
Nilson Monteiro. - Curitiba, PR : Biblioteca Pública do Paraná, 2018.
		
216 p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteca Paraná)
		
		

Inclui bibliografia.
ISBN 978-85-66382-28-0

		
		

1. Biblioteca Pública do Paraná - História. 2. Bibliotecas
públicas - Paraná - História. I. Título.

		
CDD ( 22ª ed.)					027.48162

Os caracteres são o tesouro mais precioso do Universo, sua principal função é transmitir
as regras do espírito que os antigos sábios quiseram fazer passar à posteridade, sua menor função é registrar mil e um detalhes difíceis de reter. Eles permitem aos antigos e aos
modernos, embora separados por milhares de anos, conversar face a face. Eles permitem
aos letrados do mundo inteiro, embora separados por milhares de léguas, expressar seus
pensamentos íntimos, dando-se a mão. Eles permitem aos homens adquirir mérito e renome. Eles ajudam nos negócios humanos. Eles abrem o espírito. Eles servem de referência comum a todos os homens disponíveis a todo o momento. Imediatamente inteligíveis,
como não considerar os caracteres o tesouro mais precioso do universo?
Kangxi, terceiro imperador chinês da dinastia Qing, que governou de
1654 a 1722.
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UMA INSTITUIÇÃO ESSENCIAL

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) cumpre, há 161 anos, uma
função essencial para a educação e cultura como instrumentos transformadores da sociedade, para que se formem melhores cidadãos e pessoas mais
preparadas para os desafios da vida.
Sua existência é marcante na história de nosso Estado desde sua
fundação, em 1857, ainda no tempo do Império, e especialmente depois
da construção e inauguração de sua sede atual pelo ex-governador Bento
Munhoz da Rocha Neto, em 1954.
Moderna e funcional, perfeitamente adaptada aos tempos em que
vivemos, a Biblioteca Pública do Paraná responde à nossa convicção de
que o conhecimento — e a sua difusão — é um bem a ser democratizado,
acessível a todos os cidadãos.
Um espaço cultural como a Biblioteca Pública do Paraná deve ser
prestigiado por todos os que levam seus sonhos mais longe e mais alto. Por
9

isso, a nossa Biblioteca sempre foi essencial na vida não só dos curitibanos,
mas de todos os paranaenses e daqueles que nos visitam. Milhares de pessoas das mais diversas idades se beneficiam diariamente do vasto cardápio
cultural da nossa Biblioteca.
Ela é um dos nossos orgulhos e faz parte de um complexo extremamente saudável, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais, composto por 483 bibliotecas nos 399 municípios paranaenses. Poucos Estados
têm um sistema dessa dimensão, capitaneado pela Biblioteca Pública do
Paraná e seu diversificado acervo de 700 mil volumes, entre livros, periódicos, fotografias, mapas, materiais de multimídia etc.
A BPP faz um trabalho permanente para democratizar a leitura e torná-la acessível não só em seu formato tradicional, de livros impressos, mas
também nas plataformas digitais. E também assumiu o papel de protagonista de centro aglutinador de manifestações artísticas — fotografia, cinema, música, teatro, artes plásticas etc., tudo orientado para a acessibilidade.
Assim aconteceu em nosso período administrativo, sob uma direção
moderna, dinâmica e ousada, o que nos deixa muito satisfeitos. Este livro
é uma mostra disso.
BETO RICHA

Governador do Paraná
10

APRESENTAÇÃO
Em meio ao formigueiro humano, disputando espaço com a velocidade de veículos e a sonoridade estridente de uma capital que concentra
milhões de pessoas de sua região metropolitana e visitantes de boa parte
do mundo, há um prédio de linhas modernistas, construído nos anos 1950,
rodeado por palmeiras que destoam do ambiente da terra dos pinheirais.
Suas portas abertas nos levam a um universo.
Em seu interior, contemporâneo, de ambientes amplos, se espalha a
vida com toda sua multiplicidade e formas de manifestação, a ser estudada
e documentada pelos que o procuram há mais de um século e meio para
evoluir como indivíduos e como parcela de uma civilização em constante
mutação. É a Biblioteca Pública do Paraná. Um caminho para entendê-la
pode ser o comentário feito pelo vice-presidente da empresa Renault, Allan
Tissier, quando da inauguração, em 16 de março de 2017, de uma das etapas de modernização do prédio: “Uma cidade que, quatro anos depois de
criada a Província do Paraná, abre sua Biblioteca é uma cidade diferente”. A Biblioteca Pública do Paraná é, sim, um universo que vem se renovando historicamente, às vezes em passos mais largos que a própria cidade. Universo a ser aprendido e transmitido por códigos e signos infinitos.
11

Próxima geograficamente a outras instituições significativas da vida cultural da cidade, como a Universidade Federal do Paraná, a Capela
Santa Maria, o Teatro Guaíra, a Catedral Metropolitana, o Paço da
Liberdade, entre outras, desperta dúvidas sobre a razão de sua existência.
Biblioteca é um lugar de leitura, certo? Errado.
Este livro é a história da Biblioteca Pública do Paraná, certo? Errado.
Certo é que, em um pedaço de seus 161 anos, a Biblioteca Pública
do Paraná foi um local exclusivamente reservado ao silêncio quase devoto
da leitura e dos estudos. Seus espaços, porém, deixaram de ser só silentes
para serem plurais, abrangentes, em convivência da leitura com inúmeras
atividades que consagram a instituição como centro consolidador, gerador e difusor de cultura, como é o papel das bibliotecas mais modernas
no Brasil e em todo o mundo.
Certo é que essa história não é a acadêmica, nem pretende. Este
é um livro de personagens, de incontáveis pessoas, que, ao longo de 16
décadas, bordaram a essência da Biblioteca Pública do Paraná, inclusive
aqueles que se debruçaram, historiadores que são, para revelar ao mundo
científico e, por que não?, ao mundo todo, documentos e informações.
Certo é que a necessidade de revelar, mesmo sem métodos estritamente acadêmicos, sem dogmas ou crenças absolutas, o passado de ins12

tituições de tamanha importância como a Biblioteca Pública do Paraná
facilita o entendimento do presente e a preparação do futuro.
Este livro assopra velas de comemoração ao aniversário de uma biblioteca que nasceu mirrada, ainda nos tempos imperiais do país, e que,
desde os anos 1950, depois de 13 mudanças de sedes, reina no coração
curitibano com o patrimônio do conhecimento e de sua difusão, um bem
inestimável nessa era de transformações estonteantes. Por isso, é um livro
aberto. Se seus caracteres abrirem espíritos, terá cumprido sua missão.
Um livro feito por muitas pessoas. O crédito ao longo de suas letras
e fotos, além da programação de arte, deve fazer jus parcialmente à tarefa do escritor. Um livro sobre personagens requer a ajuda de personagens
como o repórter Pedro Perroni, “perdigueiro” de fatos, casos e episódios.
E de outras tantas pessoas. O agradecimento a cada uma delas é justo.
Isto é certo, muito certo.
NILSON MONTEIRO
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NASCER LEVA TEMPO

A inauguração da atual sede da Biblioteca Pública do Paraná, em 1954,
contou com a presença do presidente da República, João Café Filho, e
do governador do Estado, Bento Munhoz da Rocha Neto

15
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ão se sabe ao certo em quais dias eles se reúnem, aproveitando
as noites frescas ou as madrugadas embaçadas de Curitiba e a paz do subsolo do prédio da Biblioteca Pública do Paraná para trocar experiências e
relatar fatos. São de épocas diferentes.
Os mais crentes contam que às vezes se juntam, entre paredes cobertas de História, José Antonio Vaz de Carvalhaes, primeiro vice-presidente
da Província do Paraná, Bento Munhoz da Rocha Neto, ex-governador,
intelectual e um dos maiores tribunos do Paraná, e o italiano Guido Viaro,
um dos mais destacados artistas do Estado, que dominava com a mesma
expressividade a pintura, o desenho, a modelagem e a gravura. Demoramse em conversas animadas, embora não barulhentas.
Fazem parte de um grupo que, ao longo de 161 anos, manteve viva
a magia da Biblioteca Pública do Paraná, que hoje tem seus 8,5 mil metros tomados por 2 mil frequentadores diários, na edificação tombada pelo
Patrimônio Histórico Estadual em 18 de dezembro de 2003.
Se a fantasia ainda mora no subsolo do prédio modernista, construído
na gestão do governador Bento Munhoz da Rocha Neto (1951-55) e inaugurado em 1954, com a presença do então presidente da República, João
Café Filho, que era seu amigo e o convidou depois para ser Ministro da
Agricultura, espalha-se em todos os quatro pavimentos da Rua Cândido
Lopes, 133, no centro da capital paranaense, que primeiro se extasiou e
depois se afeiçoou à sua existência nessas dezenas de anos.
Naquele 19 de dezembro, o governador Munhoz da Rocha Neto fez
16

duas grandes inaugurações: abriu as portas da Biblioteca Pública do Paraná
e do Palácio Iguaçu, no Centro Cívico. À noite, compareceu a um jantar no
Mariluz Hotel, em homenagem ao seu primo Mário Marques, no qual estava
presente Nancy Westphalen, que futuramente seria diretora da Biblioteca.
Munhoz da Rocha Neto conta com humor aos seus companheiros de conversa os detalhes dos três eventos festivos daquele dia.
Carvalhaes, que assinou em 1857 uma lei criando uma biblioteca
“anexa ao Liceo de Curitiba”, enumera, quem sabe, as dificuldades da
Curitiba de sua época, com menos de 10 mil habitantes.
Na cidade, nesse mesmo ano foi publicada a primeira novela paranaense, Aricó e Caocochée, escrita pelo agrimensor norte-americano John
Henry Elliot, que preferia ser chamado de João Henrique Elliot, para expor o cenário da luta que se travava entre as duas bandeiras que colonizaram Palmas, sob o comando de Hermógenes Carneiro Lobo Ferreira e
Pedro de Siqueira Cortes.
Elliot foi também artista plástico de grande sensibilidade estética, que
deixou, entre suas aquarelas, as primeiras imagens da pequena Curitiba e
seus arredores. “Morreu no abandono, no aldeamento de São Jerônimo, pobre e fisicamente debilitado; ficou, porém, a memória viva de um tempo”,
registra, em artigo publicado em 14 de agosto de 2017, no site da Academia
Paranaense de Letras, o escritor e acadêmico Rui Cavallin Pinto. Em setembro de 1857, o jornalista Cândido Lopes publicou o periódico literário
e recreativo O jasmim, o primeiro do gênero no Paraná. Também em 1857,
José de Alencar publicou o capítulo inicial de seu romance O Guarani, no
jornal O Diário do Rio de Janeiro.
Carvalhaes frisa a seus interlocutores que o primeiro presidente da
Província, Zacarias de Góis e Vasconcelos, nascido na Bahia, espírito “oriundo
do ambiente cultural da Corte, que criara o Arquivo Público, em 7 de abril
de 1855, já antevia a necessidade de uma Biblioteca Pública na Província,
algo condizente com os foros de capital”, conta Ernani Costa Straube, em
seu livro Biblioteca Pública do Paraná — Sua história.
17

Às vezes, fazem parte das conversas do grupo animado o chefe de
Polícia da época, Luiz Francisco da Câmara Leal, e o Secretário da Província,
José Martins Pereira de Alencastro, que se dizem os autores da primeira
subscrição pública para a aquisição de livros. Teriam arrecadado a “vultuosa importância de quatro contos de réis”, aplicada na compra de volumes franceses e portugueses.
Hoje, ficariam embasbacados diante do que foi investido em 2017
na compra de livros: R$ 100 mil. Mas não saberiam traduzir esta quantia para sua época. E muito menos o volume de livros nas compras atuais:
de 2011 a 2016, foram adquiridos 20 mil livros de diversas áreas do conhecimento.
A Biblioteca, eles insistem, foi inaugurada oficialmente, nos tempos
imperiais, no dia 25 de fevereiro de 1859. A instalação coube ao presidente Francisco Liberato de Mattos, que a entregou ao responsável pelo Liceu
de Curitiba, Joaquim Dias da Rocha, considerado o primeiro bibliotecário que teve a Província. Os autores de História divergem entre si quanto
à autoria da instalação.
O então diretor do Liceu de Curitiba, ao qual a Biblioteca foi anexada em 1859, José Lourenço de Sá Ribas, segundo garantem alguns autores, mantém o silêncio de estudiosos e frequentadores do local ao longo
dessas décadas, em meio ao falatório também silente do quarteto de amigos.
Porém, lembra aos interlocutores que no ano em que ele foi diretor, Charles
Darwin publicou, em Londres, o clássico A origem das espécies.
Por sua vez, outro espírito culto, de largos dotes intelectuais, Munhoz
da Rocha Neto explica aos seus atentos parceiros os porquês de haver construído um prédio nos anos 1950 que fosse à altura de outras obras erigidas
durante sua gestão — início da construção do Teatro Guaíra, o Centro
Cívico e a Praça Dezenove de Dezembro — e que mantivesse a mesma magia da dúzia de sedes que a antecedeu, com porte para suportar demandas
até séculos seguintes. As sedes anteriores eram pouco apropriadas, diga-se,
para uma instituição dessa importância.
18

Primeira sede da Biblioteca Pública, anexada ao Liceu de Curitiba,
na Rua da Ladeira, atual Dr. Muricy — de 1859 a 1873

Na Rua Aquidaban, atual Emiliano Perneta, funcionou
a segunda sede da Biblioteca entre 1873 e 1886
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Munhoz da Rocha Neto até provoca risadinhas curtas ao dizer que já
previra o que comentaria, nos dias atuais, o arquiteto Irã Taborda Dudeque,
de que essas obras, somadas ao prédio do Colégio Tiradentes, construído
em 1982, constituem “o mais importante conjunto arquitetônico da história do Paraná”.
Fato é que, desde quando surgiu, a Biblioteca assumiu um caráter comunitário. Da primeira comissão para angariar dinheiro para adquirir o acervo
de livros também fizeram parte o capitão Domingos Martins de Araújo e o
vigário Dâmaso José Correia, na vila de Castro, Jesuino Marcondes e o Barão
de Tibagi, José Caetano de Oliveira, na freguesia de Palmeira, capitão Miguel
José Correia, na vila do Príncipe, Antônio de Sá Camargo, o Visconde de
Guarapuava, na vila de mesmo nome, e, nos arredores de Curitiba, Manoel
de Oliveira Franco. Vez ou outra riem, juntos, das dificuldades de então.
De guarda-pó tingido de multicores, Guido Viaro, nostálgico, lembra-se
de sua experiência naquele subsolo, dando aulas para crianças que demonstravam talento para a arte de exprimir sentimentos pelas tintas e pincéis.
Trouxe da Badia Polesine, Província de Sargo, em Vêneto, na Itália,
onde nascera em 1897, o talento que brotara durante os cursos primário e
ginasial em sua terra, e que ele buscava compartilhar com os curitibanos
de calças curtas no prédio da Biblioteca Pública.
Débora Cristina do Espírito Santo Perini, ainda menina, foi uma das
alunas de Guido Viaro, junto a Maria José Justino, atualmente diretora da
Escola de Música e Belas Artes do Paraná.
“Ele amava o que fazia. Minha mãe, Ione Espírito Santo, que na época era professora de artes, também tinha aulas com Viaro e eu vinha junto com ela. Nasci dentro da arte e me criei dentro da Biblioteca Pública”,
afirma em 2017 Débora, com 62 anos.
Violeta Franco, uma das discípulas de Viaro, registra, no livro Guido
Viaro, Um visionário da arte, de autoria de Maria José Justino, que “o que há
de mais vibrante na arte paranaense vem de Viaro. Ele não tolhia as pessoas, procurava crescer com elas, crescia com os jovens”.
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Guido Viaro (1897-1971) ministrou na Biblioteca
cursos de desenho e pintura para crianças
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Viaro despertara, desde os 9 anos, a veia artística que expunha, depois de observar a tonalidade das cores que se modificavam ao anoitecer,
assim como reparava os camponeses que conviviam com sua família, também de agricultores, no Vêneto.
Nas conversas, seu entusiasmo era o mesmo de quando criou, naquele ambiente, em 1950, na então Biblioteca Municipal de Curitiba, o
Centro Juvenil de Artes Plásticas, mantido na sucessora Biblioteca Pública
do Paraná, até o final daquela década.
Um de seus filhos, Constantino, lembra, nos dias atuais, que a atividade cultural “era intensa na Biblioteca durante aquele período. Constituíase em núcleo aglutinador das atividades artísticas, desde o teatro estudantil
ao Salão Paranaense de Artes Plásticas”.
Nos encontros noturnos reservados, entre pilhas de jornais cuidadosamente arquivados, Guido Viaro argumenta a seus interlocutores já sepultos que defendia, desde seus tempos na Itália, o uso da arte na educação.
Chegou à acanhada Curitiba dos anos 1930, testemunhou a criação da
Banda da Força Pública do Paraná — iniciativa do capitão Arialdo Suriani.
Em 1930, houve um movimento liderado pelos Estados de Minas Gerais,
Paraíba e Rio de Grande do Sul, que culminou com um golpe de Estado e a
deposição do presidente da República, Washington Luís, em 24 de outubro
daquele ano (documentada por João Batista Groff no filme Pátria redimida).
No dia 17 do mesmo mês, Ponta Grossa se tornara capital federal.
Vargas, então governador do Rio Grande do Sul e líder do golpe contra o fluminense Washington Luís, seguia de seu Estado em direção ao Rio de Janeiro.
Ao chegar à cidade paranaense, a Revolução foi dada como vitoriosa.
Vargas, antes mesmo de ir à capital federal, tomou posse como presidente
da República e instalou seu quartel-general em Ponta Grossa. Esse movimento deu fim à República Velha e iniciou a Era Vargas.
Episódios políticos e suas cicatrizes à parte, na década seguinte Viaro
criou, para suas atividades pedagógicas, a Escola de Artes Guido Viaro,
que ficava nas dependências da Sociedade Dante Alighieri.
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Mas não economizava palavras ao contar a Bento Munhoz (que
inaugurou o prédio novo da Biblioteca já com Viaro trabalhando em seu
subsolo) que uma grande alegria foi mudar-se com cavaletes, telas e tintas
para o lugar onde se reúnem, vez ou outra, para conversar sobre o passado.
Esportista em sua terra natal, Viaro tinha um ritmo de trabalho
que impressionava seus pares da época em Curitiba, segundo relatava
Munhoz da Rocha Neto aos que o escutavam atentos. Dava aulas durante o dia todo e, à noite, em sua casa, pintava. O fato é confirmado,
nos dias de hoje, por Constantino, seu filho.
O relato de Munhoz da Rocha sobre as atividades artísticas de Viaro
é endossado, em pleno 2017, por Débora Cristina: “Ele tinha uma vitalidade incrível. Organizava excursões com seus alunos às chácaras de outro artista, o Freÿesleben, no local onde atualmente é o Jardim Botânico.
Fazia com que percebessem a beleza dos pinheiros e os pintassem. Ele
dominava todas as técnicas, de modelagem à pintura”.
Os companheiros de conversa de Munhoz da Rocha Neto embasbacaram-se quando ele puxou de um dos bolsos um papel quase sépia com parte de um discurso que faria a respeito de política. Com voz
pausada, quase didática, o leu: “Desgraçadamente, os homens de bem
não possuem nem o entusiasmo, nem a exuberância, nem a persistência, nem o amor da ação ininterrupta na mesma intensidade em que
possuem os maus”.
Perplexos, seus companheiros o ouviram continuar: “Esbarro nos
que foram honestos até ontem ou o serão, apenas, até amanhã. Esbarro
minha capacidade de surpresa ao presenciar a técnica dos desonestos:
acusam, injuriam, insultam. E o fazem levianamente, irresponsavelmente,
como ninguém, retratando-se a si mesmos. Sabem insinuar e murmurar.
O ódio incansável e multiforme da desonestidade que escorraço da convivência do governo, e cuja aproximação evito. Recebo-lhe a vingança
como prêmio, como uma honraria, que quase ninguém conhece, mas é
o coroamento de um dever rigorosamente cumprido”.
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O ano de 1857 marcou a publicação de Aricó e Caocochée, primeira
novela paranaense, e O jasmim, periódico literário e recreativo
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Seus parceiros de encontro coçam os cabelos brancos ou a calvície,
deixando no ar vários por quês. Munhoz da Rocha Neto não os decepciona:
“Governo é a arte do possível. É talento de vencer dificuldades e inventar soluções realizáveis... Sinto a carreira política como a mais desacreditada, a mais
ultrajada, mas também a mais surpreendente pelos heroísmos que encerra”.
Com seus dedos manchados de tinta e girando-os como pás de hélices, Viaro pede-lhe para ler até o final do papel:
“Isolo-me sem gesto demissionário, que seria trair a vocação política
e fugir do dever sagrado, do democrático e irrenunciável dever de interferir, mas numa atitude de autodefesa espiritual e de fortalecimento íntimo,
combatendo todas as formas de evasão, mas concentrando-me para manter
contato com minhas raízes e não me perder no meio da multidão. Recolhome ao meu interior, nos intervalos da luta, construindo para mim mesmo
o meu clima incontaminado, livre das coações da propaganda e das sugestões da convivência. Para pensar só por mim mesmo. Para pensar e agir só
por mim mesmo. E conservar a fé no ideal, e continuar a amar a verdade,
a verdade antidialética, a verdade que não apodrece, não flutua ao vento
das paixões e não se supera; a verdade que fixa para as limitações humanas um aspecto da eternidade”.
Entreolham-se e o aplaudem, entusiasmados. Tendo vivido o período varguista, pródigo em pronunciamentos populistas, e tendo escutado,
em suas conversas fantasmagóricas, o pronunciamento de um verdadeiro
democrata, não se cansam de aplaudi-lo. As palavras do ex-governador e
as palmas de seus interlocutores pairam no ar, grudam nas paredes, como
se fossem livros ou lições a serem lidas pelos que viriam.
A própria história do prédio, cujo terreno servira anteriormente a um
presídio e ao Corpo de Bombeiros, vira cenário de doces assombrações.
Ou de folclore, não confirmado em livros ou registros oficiais históricos,
de que o terreno fora um cemitério nos primórdios da cidade.
A historiografia conta que antes de abrigar a atual sede da instituição,
o terreno onde se localiza a Biblioteca, adquirido pelo presidente Zacarias
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Zacarias de Góis e Vasconcelos (1815-1877), o primeiro presidente da Província,
adquiriu o terreno que abriga a atual sede da Biblioteca
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de Góis e Vasconcelos ao comendador Manoel Gonçalves Roseira, servira
para as acomodações da Assembleia Legislativa Provincial.
Em 7 de novembro de 1893, quatro anos depois da Proclamação
da República, a Fazenda Pública vendeu a área do terreno e o quartel do
Regimento de Segurança (Polícia Militar) a Júlio Eduardo Gineste. Três anos
depois, em março, Gineste vendeu o mesmo terreno ao Governo do Estado.
Finalmente, em 1951, no mesmo ano em que foi fundado por Fernando
Afonso Alves de Camargo e Aristides Merhy o jornal O Estado do Paraná,
começaram as demolições do então prédio do Corpo de Bombeiros para
no local se construir a Biblioteca Pública do Paraná.
O projeto nasceu das pranchas do engenheiro civil Romeu Paulo
da Costa, que foi convidado a elaborá-lo porque havia vencido, em 1945,
um concurso público para construção da Biblioteca Pública de Curitiba.
O projeto não saiu do papel, mas o qualificou, aos 26 anos, para projetar
a Biblioteca Pública do Paraná.
Os personagens sobrenaturais, com toda sua importância histórica na
vida real, são endossados pela atual presidente da Associação dos Amigos
da Biblioteca, a bibliotecária Maria Marta Sienna, que há 30 anos trabalha na Divisão de Extensão: “Não acredito em uma vida só”.
As lendas dos fantasmas perambulam hoje entre senhoras que fazem
a limpeza do prédio ou funcionários de segurança, que não disfarçam sorrisos miúdos ou gargalhadas descaradas quando ouvem falar delas.
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A INVENÇÃO DA BIBLIOTECA

Decreto que “inventa” a Biblioteca Pública do Paraná, em 1857
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História começa a sair das brumas que misturam realidade
com ficção para se tornar conhecida, sem, contudo, abandonar sua magia,
quando, em 1857, em iniciativa do então presidente, o baiano Zacarias de
Góis e Vasconcelos, quatro anos depois de o Paraná deixar de ser a Quinta
Comarca de São Paulo para transformar-se em Província, sancionou a Lei
nº 14 da Assembleia, transformada em Lei nº 27 do Governo, em 7 de março de 1857, comunicada pelo então presidente da Província, José Antonio
Vaz de Carvalhaes, bacharel formado em Ciências Sociais e Jurídicas pela
Academia de São Paulo, criando a Biblioteca Pública do Paraná.
A nova província — o Paraná — era composta naquele ano por apenas duas cidades, sete vilas e seis freguesias. Tinha cerca de 60 mil habitantes, dos quais 10% residiam em sua capital, que três décadas depois ainda
guardava resquícios coloniais, com sua burguesia bastante hierarquizada e
estratificada, a maioria egressa de Paranaguá, no litoral do Estado.
No ano da emancipação do Paraná, Curitiba tinha uma população
de 5.819 pessoas — em sua maioria lavradores, artesãos, trabalhadores de
engenhos de mate e das fazendas de gado, comerciantes e proprietários de
terras.
A primeira sede da Biblioteca Pública do Paraná, de 1859 a 1873,
foi instalada junto ao Liceu de Curitiba, na então Rua do Jogo da Bola ou
Rua da Ladeira, atual Rua Dr. Muricy. Estima-se que seu acervo inicial
era composto por 294 livros.
Vinte e oito anos depois, a população curitibana chegou a cerca de
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15 mil habitantes. Tinha 1.283 prédios, no que poderia ser considerado seu
perímetro urbano, e 15 engenhos, dos quais oito a vapor e sete hidráulicos.
A divisão dos atores na cena política e econômica do Paraná de então mostrava os oriundos da elite “campeira”, formada por grandes criadores, que haviam se radicado nos Campos Gerais e controlavam o aparato
burocrático provincial de um lado e do outro, os ervateiros, que estendiam
seus domínios desde Paranaguá a Curitiba, tendo nas mãos o que se poderia chamar de mapa urbano das duas principais vilas do Estado.
Treze sedes depois de ocupar uma saleta no Liceu e instalada em seu
atual endereço, no coração de uma metrópole com 1,8 milhão de habitantes, a oitava cidade em termos populacionais do país, a mais populosa da
Região Sul e núcleo de uma região metropolitana com 3,4 milhões de pessoas, a Biblioteca Pública do Paraná, órgão de regime especial, vinculado
à Secretaria de Estado da Cultura, pratica com todas as letras o sentido
antropológico de cultura.
“Além da consulta e empréstimos de livros e periódicos, vamos além,
como deve ser uma biblioteca moderna. Temos mais de 30 projetos desenvolvidos na Biblioteca, como teatro, dança, música, grupos de contadores
de histórias, encontro com autores de literatura, oficinas de criação literária
etc. Trabalhamos também com materiais de multimeios e multimídia. Essa
é nossa função”, diz o atual diretor, o jornalista e escritor Rogério Pereira,
no cargo desde 2011.
Diretor entre 1962 e 1964, Luiz Gonzaga Paul já preconizava o conceito de Biblioteca como espaço multicultural: “Além de um ambiente de
leitura, um local de estudo e de outras funções culturais” — ponto de vista
que seria retomado por Pereira.
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VIDA DE CIGANA E OUTROS SONHOS

Terceira sede da Biblioteca, junto ao Museu Paranaense,
na Praça Zacarias, de 1886 a 1893

A Biblioteca teve a sua quarta sede, entre 1893 e 1894,
nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba
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uitos livros foram abertos e fechados, reformulações aconteceram, muitas dificuldades vencidas, a cidade e suas demandas mudaram
em velocidade estonteante desde os anos 1800 até hoje.
Em 1863, em um Paraná ainda provincial presidido por Sebastião
Gonçalves da Silva, Curitiba tinha 282 casas e a luz elétrica não chegara
à cidade. Mas havia uma transformação em curso: contava com 101 casas
em construção, além de dez sobrados, 56 ruas, quatro praças, nove largos,
oito travessas, um beco e quatro bulevares, segundo registrou o historiador
Romário Martins, em 1899.
Em princípios de 1868, o presidente José Feliciano Horta de Araújo,
atendendo a uma solicitação do inspetor geral da Instrução Pública, autorizou por ofício o empréstimo de livros da Biblioteca Pública, inaugurando
um dos seus serviços mais concorridos — a instituição empresta atualmente, em média, 800 livros por dia.
Por volta de 1870, o Liceu de Curitiba fechou e em seu lugar instalou-se
a Tesouraria da Província. Apesar disso, a Biblioteca sobreviveu instalada
em uma pequena sala. Em 15 de abril de 1872, durante a presidência provincial de Venâncio José de Oliveira Lisboa, o Liceu de Curitiba ressurgiu
com o nome de Liceu Paranaense, em uma sala da Assembleia Provincial.
A Biblioteca Pública continuou junto à Tesouraria.
O antecessor de Lisboa, Antônio Luís Afonso de Carvalho, registrou
que na Biblioteca, que possuía um número pequeno de publicações, os empréstimos teriam concorrido para seu “deplorável estado”. Segundo ele,
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“essa ideia como forma de facilitar o estudo, calou a princípio no espírito
de muitos, mas hoje geralmente é considerada inconveniente”.
Carvalho expediu ordem ao funcionário da Biblioteca de então para que não emprestasse mais livros. Ele de certa forma propôs o avesso do
precursor de uma campanha que se repetiria em várias administrações, denominada “Dia do Perdão”, para que houvesse a devolução de livros emprestados e que novamente ficassem à disposição dos leitores.
Ele oficiou à Assembleia Provincial: “Não sei se depois de tantos anos
conseguir-se-há a restituição dos livros emprestados; vou mandar anunciar
pelos jornaes, convidando quem os tomou à leva-los à bibliotheca, ao menos para se completarem as obras truncadas e ao mesmo tempo remetter
os relatórios e jornaes officiaes na secretaria para se formarem desde já as
colleções, solicitando do governo geral e das provinciais a remessa opportuna e certa”.
Ao final do governo Lisboa, em 1873, Curitiba tinha 11.730 habitantes e o Paraná, 126.722. Desses, 10.560 eram escravos. Nesse ano, pela Lei
Provincial nº 359, de 18 de abril, a Comarca de Curitiba foi reduzida, devido à criação da Comarca de São José dos Pinhais e Campo Largo, cujos
territórios foram desanexados da capital.
Em 1874, a Província, então presidida por Frederico José Cardoso de
Araújo Abranches, contava com cinco bibliotecas públicas e clubes de leitura — a da capital, a do Clube Literário de Paranaguá, duas em Antonina
(Clube Democrático Antoninense e Clube Antoninense) e uma em Ponta
Grossa (Clube Pitanguiense). Em Curitiba, a biblioteca tinha um acervo (285
obras em 832 volumes) menor que o do Clube Literário de Paranaguá, que
abrigava 621 obras, em 1.101 volumes, e a de Ponta Grossa, que tinha 2 mil
volumes. Hoje, 483 bibliotecas compõem o Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas nos 399 municípios paranaenses.
Assumindo em 1885 a Presidência da Província no Paraná, vindo
do Rio de Janeiro, o escritor, músico e sociólogo Alfredo Maria Adriano
d’Escragnolle Taunay, mais conhecido como Visconde de Taunay, filho
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de uma francesa e membro de família aristocrática, frustrou-se: “Causoume desagradável impressão a resumida coleção de livros que, fechados em
armário de vidro, e num canto do Instituto Paranaense, tinha o pomposo
nome de Biblioteca do Paraná e ainda mais vexatório se afigurou esse estado de cousas, quando tive ciência de que muitas obras ali existentes estavam truncadas”.
Naquele mesmo ano, foi inaugurada a Estrada Graciosa, traçando novos caminhos de ligação entre as vilas de Curitiba, Paranaguá e Antonina.
Pouco tempo depois, com as providências de Taunay junto aos empresários Ildefonso Pereira Correia e Agostinho Ermelino de Leão e do coronel Benedito Enéas de Paula, o acervo da Biblioteca Pública evoluíra de
564 para 3,3 mil livros. A instituição passou a funcionar junto ao Museu
Paranaense, que havia sido fundado em 1876.
Em 1890, a 1º de julho, já no período republicano, quando o presidente nomeado Américo Lobo Leite Pereira estava no governo estadual, foi
criada a Associação Comercial do Paraná, uma sociedade anônima, sob a
presidência de Ildefonso Pereira Correia, o barão do Serro Azul, líder do
Partido Republicano Federal.
A recatada Curitiba, com 24.553 habitantes, e seus costumes começavam a mudar. Os novos ventos pareciam chegar, vindos de Paranaguá,
de outros centros do país e da própria demanda dos curitibanos.
A Biblioteca Pública mudou-se do Museu Paranaense para uma modesta sala da Câmara Municipal, na Praça Tiradentes. Em seu relatório,
porém, o superintendente geral do ensino, Victor Ferreira do Amaral e
Silva, sublinhava que “está mal collocada e para ser útil ao que se destina
precisa ser mudada para uma sala mais apropriada”.
O Brasil mudara antes. No ano de fundação da Associação Comercial
do Paraná, em 1890, o país passara a incentivar uma política de imigração para substituir a mão de obra escrava, liberta desde a Lei Áurea, promulgada em 1888; 184 mil imigrantes chegaram ao país, a maioria fixando-se principalmente no Estado de São Paulo. Também em 1890, a nova
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Entre 1894 e 1896, a Biblioteca tem a sua quinta sede
no Ginásio Paranaense, de novo, na Rua Aquidaban

A sexta sede da Biblioteca, junto ao Museu Paranaense, na Rua Dr. Muricy
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Constituição republicana separou a Igreja do Estado. Tornou laicas a sociedade e a educação, eliminou o voto baseado na renda e instituiu o voto
do cidadão alfabetizado.
Em 1891, um segundo marechal, Floriano Peixoto, assumiu a Presidência
da República, substituindo o primeiro, Deodoro da Fonseca, e hoje ambos
são nomes de ruas que se cruzam no centro de Curitiba. Peixoto deveria
ficar no cargo até a eleição de um novo presidente que completasse o mandato de Deodoro, que renunciara e veio a morrer um ano depois. Mas seu
sucessor se impôs no cargo e nele ficou até 1894. Nesse ano, com a leitura
de livros ainda à luz de lampiões, a Biblioteca foi acomodada em uma sala
do Ginásio Paranaense. Durante o dia, o local era usado para o recreio dos
alunos e à noite para a leitura de livros. Seu acervo tinha 3.709 volumes,
dos quais 1.963 encadernados e 1.746 em brochuras.
O ano de 1894 ficou marcado na história curitibana porque a cidade foi cenário das fagulhas da Revolução Federalista, que, ao passar por
seu território, exigiu dos empresários, sob a liderança do barão do Serro
Azul, a negociação junto aos maragatos para que não a destruíssem nem
maltratassem seus cidadãos. A Revolução Federalista deixou um total de
10 mil mortos, 500 deles na Lapa, onde os federalistas passaram antes de
marchar para Curitiba.
O ano também ficou dramaticamente marcado pela execução do barão do Serro Azul, acusado de traidor e de colaboracionista pelas chamadas forças legalistas florianistas, por ter negociado com as forças rebeldes,
os maragatos. Houve, depois da vitória dos florianistas sobre os rebeldes,
a posterior ocupação de todos os espaços políticos pelas chamadas forças
legalistas, facilitada pelo vácuo de lideranças no Estado. Ainda em 1894, a
República se consolidava pelas mãos do paulista Prudente de Morais, nominado “pacificador” por ter dado fim a várias revoltas que anteriormente eclodiram pelo país.
Verdadeira cigana, dois anos depois a Biblioteca voltou, sob a direção do desembargador Agostinho Ermelino de Leão, ao prédio do Museu
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Paranaense. À luz de querosene, a Biblioteca funcionava todas as noites das
18h às 21h e, sob a luz do dia, aos domingos, das 15h às 19h.
Curitiba já era iluminada por luz elétrica, que chegara às vias públicas
em dezembro de 1892. Porém, eram poucas lâmpadas nas ruas principais,
ligadas à noitinha e desligadas pela manhã — mas incorporavam-se à transformação urbana curitibana. A cidade, em 1889, ano da Proclamação da
República, tinha também uma rede de telefones com cerca de 50 aparelhos.
Com o Brasil endividado até o pescoço, o quarto presidente da
República, o também paulista Campos Salles, que antes de assumir viajou
à Europa para garantir empréstimos e governou com a chamada “política dos Estados”. A linha paulista na República continuou com Rodrigues
Alves, que tomou posse em 1902.
O Paraná, de 1900 a 1904, foi presidido por Francisco Xavier da Silva,
reeleito em comícios populares (ele fora eleito em 1892). Seus antecessores,
geralmente nomeados, administravam o Estado por períodos breves, quase sempre durante apenas alguns meses.
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VIAGEM POR UM NOVO SÉCULO

Entre 1904 e 1929, a sétima sede: Ginásio Paranaense,
hoje Secretaria de Estado da Cultura
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século XX tem início conf litante em Curitiba, com o lançamento, em 1901, do livro Herético, do poeta Euclides Bandeira. A obra
é considerada anticlerical, uma das primeiras do século. No ano seguinte, morreu o professor, intelectual e pintor suíço William Michaud,
fundador da Colônia de Superagui, no litoral paranaense, considerada
uma das primeiras experiências de assentamento de imigrantes europeus no Brasil.
Em 3 de maio de 1903, foi lançada a pedra fundamental do Ginásio
Paranaense. O novo edifício, com dois pavimentos, foi inaugurado a 24 de
fevereiro de 1904 e para lá se foi a Biblioteca Pública, instalada em duas
grandes salas. Naquele mesmo ano, chegou a Curitiba o pintor norueguês
Alfredo Andersen, formado em escola europeia e que se tornou um dos
principais pintores “paranaenses”. Também em 1903 foi rodado o primeiro documentário em filme no Paraná, um desfile militar comemorativo ao
centenário de Duque de Caxias.
Santos Dumont voou com seus sonhos nas asas do 14 Bis, em
outubro de 1906. No mesmo ano, assume a Presidência da República
o mineiro Afonso Pena. Já o Governo do Paraná é conduzido por
João Cândido Ferreira, depois de dois anos de presidência de Vicente
Machado. Em 1907, a vida cultural curitibana ganhou mais um componente, com a inauguração da Éden, primeira casa de cinema da capital paranaense. A cidade, com 25 mil habitantes, se modificava: em
1908, foi inaugurado o primeiro sistema de abastecimento público de
água e coleta de esgoto do Paraná. O sistema tinha 34 metros de rede
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de água, com 28 torneiras públicas em toda a cidade, que forneciam
3.750 litros por dia.
Em 1909, mesmo ano de fundação do Coritiba Foot Ball Club,
os sonhos da Biblioteca Pública do Paraná começaram a se concretizar
parcialmente, segundo seu diretor na época, Sebastião Paraná. “Os salões da Biblioteca são excelentes, amplos e arejados, iluminados à luz
elétrica.” Porém, o local ainda era desprovido de móveis, não tendo sequer uma só cadeira em seu patrimônio. Os móveis eram emprestados
do Ginásio Paranaense.
Em 13 de maio de 1912, estreia a ópera Sidéria, composta por
Augusto Stresser, de grande sucesso na época e que tinha como pano de
fundo a Revolução Federalista. Em 12 de outubro daquele ano, nasceu,
em Cruz Machado (PR), Helena Kolody, considerada uma das maiores
poetas do Paraná.
Em 1913, foi lançada a pedra fundamental do prédio da UFPR.
Na época, a Biblioteca era franqueada aos alunos e docentes do Ginásio
Paranaense e da Escola Normal. Durante esse ano, foi visitada por 8.992
leitores, 854 obras foram consultadas em vários idiomas — português (746),
francês (87), espanhol (10), inglês (9) e italiano (2). Essas consultas denotavam o caráter diversificado das etnias que colonizaram Curitiba.
Um ano depois, em 28 de julho, eclodiu na Europa a Primeira
Grande Guerra Mundial. Uma terça parte da gestão de Sebastião Paraná
(administrou de 1908 a 1931) se deu sob as inevitáveis consequências em
todo o Brasil desse conflito que galvanizou as atenções do mundo até o
seu término, em 11 de novembro de 1918, com a derrota da Alemanha
e de seus aliados. Nesse mesmo ano, quando o país era presidido por
Wenceslau Brás e o Paraná por Afonso Camargo, o mundo contou entre
50 a 100 milhões de pessoas vitimadas pela “gripe espanhola”, uma das
pandemias mais letais da História. Autores, em milhares de publicações
mundo afora, divergem quanto ao número de mortos, mas nunca em relação à mortandade de milhões.
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A beligerância mundial, que envolvia os países mais importantes do
planeta, assumiu reflexos de toda ordem na Curitiba de colonização europeia, à época com pouco mais de 50 mil habitantes. Naquele tempo, um
bonde elétrico belga percorria várias ruas da capital, com ponto final no
bairro Portão.
Em 1916, Sebastião Paraná (que ficou 23 anos nessa mesma função)
completou oito anos como diretor da Biblioteca, sem nada receber por isso.
E exibiu as estatísticas da instituição àquele que o nomeara, Arthur Pedreira
de Cerqueira, diretor geral de Instrução Pública: a Biblioteca foi visitada
naquele ano por 7.476 pessoas, que leram 1.035 volumes, com a mesma diversidade de idiomas. Sob a presidência de Afonso Alves de Camargo no
Paraná, os paranaenses souberam também em 1916 do término da Guerra
do Contestado. Em Curitiba, Léo Kessler fundou o Conservatório de Música
do Paraná. O país era presidido pelo mineiro Wenceslau Brás.
Segundo a Divisão de Documentação Paranaense, as primeiras mulheres a frequentar a Biblioteca Pública do Paraná no período noturno o
fizeram também em fevereiro daquele ano: Pedrina de Mello e Orbelia de
Mello, acompanhadas de Benedito Agapito de Mello. Depois, no mesmo
ano, Annita S. Cordeiro, Rosita Mattos, Almyra Camargo de Loyola e
Francisca Borges Carneiro.
Em 1917, quando, pelo Regimento Interno do Ginásio Paranaense,
em decreto do presidente Camargo, foi proibida a retirada de quaisquer peças do acervo da Biblioteca Pública, ela foi frequentada por 8.403 pessoas,
que leram 2.130 volumes. Neste ano, quando, em 8 de março, teve início a
Revolução Russa e uma grande greve operária paralisou São Paulo, o fluxo de senhoras aumentou consideravelmente — para não mais que duas
dúzias delas. Também em 1917, apenas sete mulheres foram à Biblioteca
Pública do Paraná à noite.
Um fato importante ocorreu na capital paranaense a 3 de fevereiro de
1919. O alagoano Oscar Joseph de Plácido e Silva e o paraibano Benjamin
Lins fundaram o jornal Gazeta do Povo. Os acontecimentos ferviam no país.
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Capa da primeira edição da Gazeta do Povo,
publicada em 3 de fevereiro de 1919
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Em 1922, ano de turbulência econômica, política e cultural no Brasil,
então presidido pelo mineiro Artur Bernardes, houve não só a Semana de
Arte Moderna em São Paulo, como costumam destacar os cadernos especializados nos jornais. Ela também teria especial e decisivo apelo ao seu
início com o lançamento, no Rio de Janeiro, da revista Festa, dos escritores paranaenses Brasílio Itiberê, Andrade Muricy e Tasso da Silveira. No
mesmo ano, foi criado, a contragosto de toda a população, marcadamente
dos comerciantes e dos industriais, o imposto sobre a renda. Na Biblioteca
Pública do Paraná, as consultas chegaram a 3.742 livros. O Governo do
Estado era presidido por Caetano Munhoz da Rocha, que assumira em
1920 e ficaria oito anos no cargo. Seu nome tem muito a ver com a história
da Biblioteca Pública do Paraná, pois era pai do futuro governador Bento
Munhoz da Rocha Neto.
Em 1923, o maestro Luiz Eulógio Zilli, que criou o Hino a Nossa
Senhora da Luz e os hinos de Guaratuba e Guarapuava, além de reger por
38 anos o Coral Pio X, e o compositor e capitão músico da Banda Sinfônica
da Policia Militar Romualdo Suriani, que era italiano, trouxeram a novidade
do jazz para Curitiba, causando nos salões a alegria dos jovens e o desgosto
dos adultos, que sentiam saudades das valsinhas e quadrilhas da mocidade.
Os paranaenses que viram aumentar seu cardápio futebolístico, com a fundação do Clube Atlético Paranaense, em 21 de março de 1924, resultado
da fusão do Internacional, uma dissidência do Coritiba, em anos anteriores, com o América, sentiram todos esses solavancos no país. Naquele ano
nasceu em Curitiba Poty Lazzarotto, modernista que se tornaria um dos
precursores da moderna gravura brasileira e um dos grandes desenhistas e
ilustradores do país. Na economia, já a partir da segunda metade da década de 1910 o Porto de Paranaguá sinalizava o declínio das exportações de
erva-mate, substituídas sucessivamente pela madeira, até 1925, e pelo café,
marcadamente a partir dos anos 1930.
Ao longo da História, especialmente no século passado, a frequência
à Biblioteca Pública, ao contrário de suas mudanças de sedes, oscilou sem
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De 1929 até 1931, a Biblioteca teve como sua oitava sede
o prédio do Museu Paranaense, na Rua Buenos Aires

Nona sede da Biblioteca, entre 1932 e 1937: o prédio do Ginásio Paranaense,
onde a instituição já havia funcionado anteriormente
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justificativas, ao contrário dos tempos mais recentes. Em 1925, 7.165 frequentaram a Biblioteca. Dois anos depois, quando Getúlio Vargas se elegeu presidente do Rio Grande do Sul, a frequência foi de 7.113 visitantes.
Em junho de 1925, nasceu em Curitiba Dalton Trevisan, que viria a
ser o escritor paranaense mais conhecido no exterior. Trevisan lançou seu
primeiro livro, Novelas nada exemplares, em 1959.
As décadas de 1920 e 1930 marcaram fatos históricos importantes,
não só no Brasil como no mundo, que poderiam ser o estímulo para o crescimento da leitura em instituições como a Biblioteca Pública do Paraná, que
registrara consultas a obras em vários idiomas e a jornais e revistas: quebra da Bolsa de Nova York (1929), início da Guerra do Chaco, lançamento
do livro Alguma poesia (1930), do mineiro Carlos Drummond de Andrade,
lançamento do primeiro dos 36 livros de Jorge Amado — o romance O país do carnaval (1931), a Revolução Constitucionalista em São Paulo (1932),
a posse de Hitler como primeiro-ministro alemão (1933) e a Guerra Civil
Espanhola (1936).
Em 1935, houve a demolição do antigo Theatro São Theodoro, que
fora construído em 1880, inaugurado em 1884, em homenagem a Theodoro
Ébano Pereira, um dos fundadores de Curitiba. Durante dez anos, o Theatro
São Theodoro foi o centro da vida cultural em Curitiba e, durante a Revolução
Federalista, servira em 1894 de prisão de rebeldes pelas forças legalistas,
que no local torturaram, fuzilaram e degolaram. Somente 16 anos mais
tarde, deu lugar ao Teatro Guaíra.
Em 1936, a visita à Biblioteca Pública do Paraná, que já fora transferida, em 1930-31, para o Museu Paranaense, no Palacete Macedo, e voltara ao Ginásio Paranaense, por decreto do então interventor Manoel Ribas,
teve a frequência reduzida para 965 pessoas, que consultaram exatamente 965 obras. Nesse período, a Biblioteca Pública era dirigida por Guido
Straube, que assumira a direção em 1932.
Também em 1936 começaram os entendimentos entre o Governo
do Estado e o prefeito Jorge Lothário Meissner para que a Prefeitura
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de Curitiba assumisse os serviços da Biblioteca Pública, assim como o
Teatro Guaíra, o Museu Paranaense e o Corpo de Bombeiros. Os funcionários estaduais que trabalhavam na Biblioteca seriam transferidos
para o município, e esta seria subordinada ao Departamento Jurídico e
de Educação e Cultura.
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ACERVO É HISTÓRIA

A décima sede da Biblioteca, junto ao Teatro Guaíra,
na Rua Dr. Muricy, entre 1937 e 1941
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m 1937, estava feita a transferência e a instituição passou a
ser denominada Biblioteca Pública de Curitiba, sob a direção de Saul
Lupion de Quadros, e ficou subordinada ao Departamento de Cultura do
Município de Curitiba, recém-desmembrado do Departamento Jurídico.
A 27 de novembro daquele ano, a Biblioteca em sua nova denominação, com um acervo de 6 mil volumes, ocupava uma das salas do antigo prédio do Teatro Guaíra, na rua Dr. Muricy.
Em 1938, foi incorporada à Secretaria da Prefeitura Municipal e
assim ficou destinada uma verba de 150 mil réis para a construção de sua
sede, junto ao Teatro Guaíra e ao Museu Paranaense. Naquele mesmo
ano, foi instalado o Estado Novo no Brasil.
Em 1939, surgiu o cinema falado (ou sonoro) e as orquestras que
tradicionalmente tocavam nesses lugares desapareceram, Hitler invadiu
a Polônia e teve início a Segunda Guerra Mundial. O mundo sofreu sacudidas políticas, econômicas e sociais, com repercussão de intensidades
diversas em todo o país.
Um crescente movimento de frequência e consultas foi registrado
na Biblioteca Pública em 1941. “Curitiba é uma cidade universitária e,
como tal, não poderia deixar de ter uma Biblioteca à altura de seu nível cultural”, registrava o Boletim da Prefeitura de Curitiba, nº 1, ano
1, de janeiro/fevereiro de 1942, mesmo ano no qual o Brasil entraria na
Segunda Guerra Mundial.
Em 1941, 13.073 consultas em 248 dias úteis, com uma média diá
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ria de 50 consultas, com uma evolução verificada desde 1938 (2.653 consultas), 1939 (3.400) e 1940 (10.241). Os números crescentes em consultas
foram registrados também em 1942. Foram feitas 15.669 consultas aos 19
mil volumes do acervo na época.
Talvez colaborasse para isso a disponibilidade de jornais e revistas
aos leitores. Em 1941, além daquelas que já serviam aos leitores (Gazeta
do Povo e Diário da Tarde), foram feitas assinaturas dos jornais O Estado de
S.Paulo e A Manhã.
Em meados da década de 1940, o caráter mutante da Biblioteca
Pública Municipal de Curitiba novamente se manifestaria, com a instituição transferida para outro edifício.
Como o prédio antigo do Teatro Guaíra, deteriorado, fora demolido,
os 25 mil volumes da Biblioteca foram empilhados, em meados de 1945, no
Palacete Hoffmann, de propriedade de Julius Hoffmann, e símbolo de prosperidade de uma família de tecelões austríacos que se mudou para o Brasil no
século XIX. O Palacete fora desapropriado em 1942 para obras de urbanização da cidade. Até 1898, no local funcionara o prédio da Cadeia Pública.
A revista Joaquim, reunindo a vanguarda curitibana, além de contribuições de artistas de todo o país, foi lançada em abril de 1946, sob
a direção de Dalton Trevisan, Erasmo Pilotto e Antônio P. Walger. Sua
primeira edição, com tiragem de mil exemplares, foi vendida a cem cruzeiros. Na capa, apresentava uma ilustração de Poty Lazzarotto, e na sua
página 2, anúncios do Matte Leão e da Confeitaria Tingui.
Com circulação inconstante, Joaquim trazia a visão dos modernistas brasileiros e circulou até a edição nº 21, de dezembro de 1948. Entre
outros, colaboravam o próprio Dalton Trevisan, Poty Lazzaroto, Wilson
Martins, Euro Brandão, Mário de Andrade, Cândido Portinari, Carlos
Drummond de Andrade, Di Cavalcanti, Heitor dos Prazeres, Vinicius
de Moraes e Antonio Candido. A Folha de Londrina, que iria transformar-se no maior jornal do interior do Paraná nos anos 1970, foi lançada em
1948, ano da saída de circulação de Joaquim.
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Décima primeira sede da Biblioteca: o Palacete Hoffmann,
na Praça Tiradentes, na década de 1940

Dalton Trevisan editou, entre 1946 e 1948, a lendária Joaquim,
revista em que aprimorou e divulgou sua ficção, além de abrir
espaço para o diálogo com vozes do Brasil
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Enquanto isso, antes da demolição do Palacete Hoffmann, o acervo
da Biblioteca Pública começou a ser transferido para o Colégio Estadual
do Paraná, precedendo sua inauguração em 29 de março de 1950.
Um fato importante marcaria a vida dos brasileiros em 1950: o gaúcho Getúlio Vargas voltou ao poder, com 3,8 milhões de votos, eleito pela
coligação do Partido Trabalhista Brasileiro e Partido Social Progressista,
com um carimbo moldado pelo populismo e nacionalismo. “Pai dos pobres”, Vargas mereceria um capítulo à parte por ser assunto de uma rica
bibliografia presente nas bibliotecas do país — foi o brasileiro que mais
tempo passou na Presidência da República: quatro anos como chefe de
Governo imposto pela Revolução de 1930 até 1934; mais três anos como presidente constitucional; oito anos como ditador, de 1937 a 1945;
e, finalmente, três anos como presidente eleito democraticamente, entre
1951 e 1954.
Em 1949, ano que antecedera a transferência da Biblioteca Pública
para o Colégio Estadual do Paraná, Simone de Beauvoir provocara leitores
de todo o mundo com o lançamento do livro O segundo sexo. Em Curitiba,
morre o escultor João Turin, que hoje tem obras espalhadas pelos principais museus do mundo. O Brasil estava sob a presidência do mato-grossense Eurico Gaspar Dutra, general que, em setembro de 1935, durante o
governo provisório de Getúlio Vargas, comandara a repressão à Intentona
Comunista ou Revolta Vermelha, uma tentativa de golpe por militares
contra o governo varguista. Dutra foi eleito Presidente da República em
dezembro de 1945.
Em 18 de setembro de 1950, o paraibano Assis Chateaubriand fundou a TV Tupi, em São Paulo. Com extrema ligação com o governo varguista, Chateaubriand, em poucos anos, transformou sua emissora de TV
em rede nacional.
Especialmente do início dos anos 1950 até a atualidade, com oscilações importantes em épocas, circunstâncias e acontecimentos distintos,
a Biblioteca Pública do Paraná transformou-se em um núcleo de ativida55

O Colégio Estadual do Paraná foi a décima
segunda sede da Biblioteca, entre 1949 e 1954
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des culturais diversificadas, com um cardápio algumas vezes seduzido por
motivações políticas e/ou ideológicas, religiosas e didáticas, mas sempre
difundindo conhecimento e cultura.
Em 1961, por exemplo, pela primeira vez na história do país, a
Comissão Estadual de Bibliotecas do Estado da Guanabara concedeu à
Biblioteca Pública do Paraná o Prêmio Paula Brito, por ser modelo de
instituição e representar um padrão de desenvolvimento na difusão cultural do Brasil. Naquele ano, a instituição paranaense havia sido sede do
3º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação.
A história e seus eventos marcantes estão entre os 700 mil volumes
(livros, periódicos, fotografias, mapas, materiais de multimídia etc.) do
atual acervo da Biblioteca Pública do Paraná.
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JORNADA CIVILIZATÓRIA

Placa comemorativa da inauguração da atual
e décima terceira sede da Biblioteca
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m 6 de maio de 1952, o prefeito de Curitiba, Erasto Gaertner, sancionara a Lei nº 474, revertendo o acervo da Biblioteca Municipal ao Estado.
No mesmo mês, o projeto de construção da Biblioteca Pública do Paraná havia fomentado a criação do curso de Biblioteconomia no Estado, em convênio firmado entre o Instituto Nacional do Livro e a UFPR.
A proposta era capacitar um grupo de pessoas para atender as demandas da biblioteca que estava sendo construída. O curso, com um ano
de duração, formou 23 profissionais, que foram depois contratados pelo
Governo do Estado. Dois anos depois, a 13ª sede da Biblioteca seria inaugurada. Sua primeira diretora dos tempos recentes, Francisca Buarque de
Almeida, foi nomeada em 1954, época em que Curitiba tinha pouco mais
de 230 mil habitantes.
O fato é lembrado pelo advogado e atual vice-presidente da Academia
Paranaense de Letras, Eduardo Virmond: “O Bento Munhoz da Rocha
Neto foi ao Rio de Janeiro, ainda na estruturação da Biblioteca, e trouxe
três especialistas para organizar tudo”.
A bibliotecária Lydia de Queiroz Sambaqui, prima-irmã de Rachel
de Queiroz e considerada autoridade nacional da área de biblioteconomia,
foi especialmente contratada para estudar os detalhes da estrutura organizacional, do mobiliário e equipamentos da nova sede. Junto a ela vieram as
professoras bibliotecárias Etelvina Viana Lima e Francisca Buarque Almeida.
Elas deram todo o suporte para que a Biblioteca ocupasse o novo prédio,
que estava “sufocado por altos edifícios”, no centro de Curitiba.
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“Eu ajudei no transporte dos livros, que estavam em uma espécie de
‘estoque’ da Biblioteca Pública, que ficava no Colégio Estadual, inaugurado
quatro anos antes. Trouxe centenas deles para o novo prédio. Meu fusca vinha
arrastando o rabo pelas ruas, cheio de livros”, conta Virmond, lembrando
que foi ajudado principalmente por Ruth Feige e Dalena Guimarães Alves.
Um caminhão, que havia sido conseguido por Dalena, completou
o serviço. Havia mais um problema: como carregar 20 mil volumes pelas
escadarias do prédio de três andares que àquela época não tinha elevadores? Nancy Westphalen, bibliotecária da 13ª turma formada pela UFPR,
funcionária do Estado e que seria diretora da Biblioteca Pública de 1968
a 1971, relata que o governo convocou os encarcerados de boa conduta do
Presídio do Ahu para fazer o trabalho.
“Mas eles trabalharam duas horas e pararam, reclamando que aquilo não era trabalho para presidiário. As escadas atemorizavam. E tinham
livre-arbítrio entre ficar na cadeia e carregar livros. Preferiam voltar para
as celas. Então, nos lembramos dos bombeiros. Eles trabalharam durante
uma hora e meia e também disseram que não era serviço para bombeiro,
que abandonariam o trabalho.”
Nancy prossegue: “Não houve jeito: nós, mais ou menos 20 bibliotecários e auxiliares, com exceção do Ângelo Antônio Dallegrave, que tinha
dificuldades motoras e não podia carregar os livros, carregamos e colocamos os volumes nas estantes”.
Ainda em 1º de maio de 1951, em mensagem enviada à Assembleia
Legislativa, o governador Bento Munhoz da Rocha Neto registrou que encarregara o professor Newton Carneiro, secretário de Educação, para organizar as festividades alusivas ao centenário da Emancipação Política do
Paraná. Na mensagem, o governador deixou claro que “uma das mais destacadas iniciativas do plano a elaborar-se é, sem dúvida, a da inauguração
da Biblioteca Central do Estado”.
Munhoz da Rocha Neto tinha especial apreço por uma instituição
dessa natureza, “pois era um homem muito culto, que sabia que uma ci61

dade sem bibliotecas não era uma cidade que podia dizer que conhecia a
si mesma, quanto mais o Brasil e o mundo. Uma cidade sem biblioteca era
uma cidade com pessoas desinformadas, com pessoas, com raras exceções,
sem saber o que existia além das fronteiras”, comenta Nancy.
Comprova-se o vaivém da instituição inclusive em sua nomenclatura oficial: nasceu como Biblioteca Pública do Estado. Em 1937, virou
Biblioteca Pública de Curitiba e, em 1953, às vésperas da inauguração de
sua sede atual, o responsável pelas comemorações do centenário da emancipação política do Paraná e secretário de Estado, Newton Carneiro, encaminhou à Assembleia Legislativa um anteprojeto de lei, visando criar a
Biblioteca Pública do Paraná.
A mudança só se concretizaria legalmente dois anos depois. Em 8 de
fevereiro de 1955, dois meses após a inauguração festiva da sede, que ocorrera em dezembro, o Diário Oficial do Estado publicou a Lei nº 2.358, sancionada pelo governador Bento Munhoz da Rocha Neto, criando a Biblioteca
Pública do Paraná.
Virmond conta que o discurso de Munhoz da Rocha na inauguração da Biblioteca foi ótimo. “Ele era um excelente orador.” E acrescenta
que Francisca Buarque lhe pedira que escrevesse seu discurso para a posse.
Virmond o escreveu e a primeira diretora da Biblioteca Pública do Paraná
em sua nova sede foi muito aplaudida ao terminar a leitura, assim como o
governador do Estado.
Além de uma placa comemorativa, de bronze, e os bustos do poeta
Luís de Camões e do cientista Hidio Nogueski (doado pela colônia japonesa), o novo edifício da Biblioteca Pública do Paraná foi inaugurado com
um acervo de 26.239 livros, 1.556 volumes de periódicos e 6.246 folhetos.
Em 26 de outubro de 1954, o governador Munhoz da Rocha havia
criado a Companhia Paranaense de Energia (Copel), que se revelou uma
empresa estratégica para o futuro do Estado, assim como, em sua nova sede, a Biblioteca Pública gerava e representava energia intelectual, também
estratégica. Poucas instituições ou entidades sediadas no Estado ficaram
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Eduardo Virmond foi testemunha da inauguração da atual sede da Biblioteca:
“O discurso de Bento Munhoz da Rocha Neto foi excelente”
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Na década de 1950, carros da Biblioteca circulavam
em Curitiba com livros para a população
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imunes ao porte intelectual e político de Bento Munhoz da Rocha Neto.
Naquela época, os paranaenses somavam 2,1 milhões de pessoas.
Em outra capital e centro intelectual no país, São Paulo, deveria ser
erguido, com maior celeridade, outro destaque da arquitetura: o Copan,
maior edifício residencial da América Latina, com 115 metros de altura, 32
andares e, inicialmente, 1.160 apartamentos. O prédio, de geometria sinuosa, foi encomendado a Oscar Niemeyer em 1954, durante as comemorações
do quarto centenário da cidade. Mas só começou a ser construído em 1957
e entregue aos paulistanos 12 anos depois da encomenda festiva a Niemeyer.
Em sua gestão, Francisca Buarque de Almeida permaneceu apenas
um ano, porque tinha que voltar ao Rio de Janeiro. Para o seu posto, o
então governador Adolpho de Oliveira Franco nomeou o filósofo Fausto
Castilho, formado em Heidelberg, na Alemanha. Na época, houve a criação de uma sessão de música, para cuja discoteca clássica e equipamentos
houve a colaboração de Eduardo Rocha Virmond. Ele participou também
de um grupo, o Teatro de Vanguarda.
Ao menos dois fatos devem ser ressaltados aos curitibanos na agenda
de 1956: a posse do presidente da República Juscelino Kubistchek, que ficou
no poder até 1961, e a fundação, na capital paranaense, do jornal Tribuna
do Paraná, de forte apelo popular.
Os jornais paranaenses informaram de maneira módica. Porém, poderiam ter sido mais incisivos ao noticiar que Munhoz da Rocha Neto construíra e planejara, de olho no futuro, a forma e o conteúdo, inclusive de recursos humanos, a nova sede da Biblioteca Pública do Paraná. Há 65 anos, suas
salas haviam sido projetadas para dar abrigo não só aos livros, mas a centros
de letras e de artes plásticas, cineclube, fotoclube, associações literárias etc.
Uma das crianças presentes à inauguração deste prédio, hoje com 78
anos, Marilene Zicarelli Millarch, que se tornaria bibliotecária e diretora da instituição de 1995 a 2002, entusiasma-se: “O prédio era uma coisa
fantástica. Foi cogitado para ser a biblioteca modelo da Organização das
Nações Unidas (ONU), mas nós perdemos para Medellín”.
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Uma das crianças presentes à inauguração da atual sede da Biblioteca,
Marilene Zicarelli Millarch, 78 anos, se tornaria bibliotecária e diretora
da instituição entre 1995 a 2002
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A multiplicidade ali aninhada se deu e se dá a partir da própria diversidade humana, inclusive daqueles que dirigiram a instituição ao longo de sua existência, com diferenças causadas por visões de gestões ou por
motivações políticas e/ou ideológicas, religiosas e didáticas, mas sempre
balizadas pela bússola difusora de conhecimento e cultura.
Em 1962, por exemplo, Lamartine Corrêa de Oliveira Lyra, que iria
ocupar-se na defesa de tese na UFPR, transferiu a direção da Biblioteca
Pública do Paraná a um dos seus amigos do Movimento Familiar Cristão,
o professor Luiz Gonzaga Paul, de 30 anos, que marcou sua gestão por algumas polêmicas e novidades.
Na Rede Ferroviária Federal, Paul instalou uma caixa de livros da
Divisão de Extensão da Biblioteca, atualmente um serviço disponível a cerca de 120 empresas. Também em sua gestão, foi criado, em maio de 1963,
o Clube Literário Dario Veloso, além de reativada a oficina de artes plásticas que continuou a funcionar no subsolo do prédio. “O que mais gostei
de implantar foi a Orquestra de Câmara da Biblioteca Pública do Paraná,
com treze componentes”, fala, complementando: “Você tem que atrair as
pessoas para virem à Biblioteca”.
Ao completar um século e meio de existência, em 2007, sob a direção
de Cláudio Fajardo, a Biblioteca Pública, de 22 a 27 de outubro, deu mostra
de sua diversidade cultural, comemorando o aniversário com uma programação que ia de show de rock do grupo Blindagem, teatro infantil, a um
mutirão de serviços públicos. Durante uma semana houve debates, como
“Vandalismo em Bibliotecas: a Anticultura”, parte da Campanha Nacional
Contra o Vandalismo, com participação do Instituto Goetzke de Paisagismo;
exposição documental sobre “A presença austríaca no Paraná”; oficina de
contos orientada por Júlio Damásio, além do projeto “Ação Cooperar”, mutirão de serviços sob responsabilidade da Cohapar e Provopar.
Na época da administração de Luiz Gonzaga Paul, turbulências surpreenderam o mundo a cada dia, com gradações diferentes. O presidente
dos Estados Unidos, John Kennedy, foi assassinado em Dallas, em 1963,
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e o Brasil augustiava-se entre incertezas depois da renúncia, em 1961, do
presidente da República, Jânio Quadros.
Moisés Lupion, que governou o Paraná de 1956 a 1961 (em sua segunda administração. Na primeira, fora eleito, no PSD, de 1947 a 1951),
inflou o número de funcionários públicos. Suas ações, na segunda gestão,
fizeram sangrar os cofres da administração estadual: em 1959, o Estado
tinha 38.731 servidores, com um percentual equivalente a 1% da população paranaense, que se manteve estável na década. Em 1960, esse quadro
evoluiu para 55.286 servidores, com 16.555 contratações. Os gastos com
pessoal dobraram, de Cr$ 3,1 bilhões em 1959 para Cr$ 6 bilhões em 1960
(mesmo ano em que os meios de comunicação ampliaram-se: foi inaugurada
em Curitiba a TV Paranaense, primeira emissora de televisão no Estado).
O jornalista Vanderlei Rebelo, autor da biografia Ney Braga — A política como arte, entende, assim como o ex-deputado federal Léo de Almeida
Neves, atualmente membro da Academia Paranaense de Letras, que a política paranaense teria outro personagem principal após o segundo governo
de Lupion. “Com a morte do senador Souza Naves, Ney Braga conseguiu
ser eleito para governador. Antes, sabia que poderia ser derrotado facilmente por Souza Naves”, diz Rebelo.
A história tomou rumos diferentes e o lapeano Ney Braga, ex-prefeito de Curitiba e ex-deputado federal, foi empossado governador a 31 de
janeiro de 1961. Ele promoveu várias reformas no aparelho do Estado, que
com isso incorporou novas atribuições para incrementar o desenvolvimento socioeconômico paranaense.
Não tivesse falecido de infarto, aos 54 anos, sentado em uma das
mesas da Sociedade Morgenau, durante um jantar em sua homenagem,
em Curitiba, em 12 de dezembro de 1959, o senador Souza Naves, amigo
muito próximo de Jânio Quadros, poderia ter sido o sucessor de Lupion.
Naves apoiou Jânio Quadros, em 1958, para ser candidato a deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do Paraná. Foi uma
“jogada política inigualável”, lembra Neves. Depois de concluir o manda68

De 2003 a 2010, Cláudio Fajardo dirigiu a Biblioteca
e, entre outras ações, promoveu eventos culturais
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to no governo de São Paulo, Quadros teria 24 meses sem “palco”, que poderiam ser decisivos nas eleições à Presidência da República. Ele, que viveu sua juventude em Curitiba e estudou no Internato Paranaense, foi eleito deputado com o apoio de Souza Naves. “Isso facilitou a sua chegada à
Presidência da República, em 1960”, explica Neves.
A morte do senador, defende Neves, mudou inclusive o traçado da
política nacional. “Se Souza Naves estivesse vivo durante o governo de
Quadros na Presidência, seria a personalidade mais importante a aconselhar o presidente a não renunciar. Ele era uma das poucas pessoas que
Quadros ouvia. Jânio Quadros poderia ter ficado no cargo porque Souza
Naves daria a ele o apoio de que precisava. Então, teríamos evitado que
Goulart assumisse o posto e, como consequência, evitaríamos o golpe militar e a cassação de políticos que pertenciam ao PTB.”
Mesmo eleito, a história não foi de toda risonha para Ney Braga, contudo. Apesar de, como governador, incrementar o desenvolvimento e promover
reformas importantes no aparelho do Estado, a economia e a população paranaense sofreram, ao mesmo tempo, o impacto do maior incêndio registrado
em território estadual, logo depois de uma seca histórica, de julho de 1963 a
janeiro de 1964. A longa estiagem e incêndios que irromperam em 42 dos 295
municípios então existentes chegaram ao clímax em setembro de 1963, com a
destruição de 200 mil hectares de florestas e campos. As chamas, além de danos ao solo, fauna e recursos hídricos, queimaram expectativas mais otimistas.
“Foi um tempo de vacas magras”, recorda-se, aos 85 anos, Luiz Gonzaga
Paul. Naquele tempo, era comum o atraso no pagamento do funcionalismo público. Na Biblioteca, segundo ele, a salvação estava em Terezinha
Azevedo Cortez, sua assessora financeira.
“Ela possuía uma habilidade fantástica, conhecia o meio bancário,
conseguia antecipação de recurso, que eu assinava como empréstimo em meu
nome. Os funcionários não sabiam disso, recebiam o dinheiro direitinho.
Quando era liberado o recurso estadual para pagá-los, eu cobria a conta
no banco, sem pagar juros porque a Terezinha negociava isso antes”, conta.
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Em 1963, o governador Ney Braga (1917-2000) assinou decreto
tornando a Biblioteca Pública do Paraná órgão autônomo,
subordinado à Secretaria da Educação e Cultura
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Osvaldo Pilotto esteve à frente da Biblioteca entre 1964 a 1967
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Em janeiro de 1963, por decreto do governador Ney Braga, a Biblioteca
Pública do Paraná passou a ser um órgão autônomo, subordinado à Secretaria
da Educação e Cultura. Em agosto de 1964, o decreto nº 15.645 determinou
que deveriam ser encaminhadas à Biblioteca todas as obras (no mínimo,
dois exemplares) editadas ou de edição subvencionada por órgão do Poder
Executivo e pelas sociedades de economia mista do Estado.
Aquele ano marcou a vida do país, pois registrou a deposição, em 31 de
março, do presidente da República, João Goulart, efetivada pelos militares.
A “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” havia reunido
de 300 a 500 mil pessoas, incluindo o clero, o empresariado e setores políticos diversos em São Paulo, em 19 de março de 1964, dia de São José,
“Padroeiro das Famílias”, e foi uma das manifestações que precederam a
queda do então presidente Goulart. Em Curitiba tornou-se a “Marcha a
Favor do Ensino Livre”, encabeçada pela Associação Comercial do Paraná
e pela União Cívica Feminina Paranaense.
No círculo bibliográfico, houve a adoção de um “Livro Único”, editado pelo próprio Ministério da Educação e Cultura. A produção de livros no
Paraná sofreu oscilações ao longo dos anos. Em Curitiba, a Editora Guaíra
ganhou repercussão nacional, ao reproduzir livros como Doña Bárbara, de
Rómulo Gallegos, e A esperança, de André Malraux. Nos anos 1940, sua produção era de cerca de 40 títulos por ano. Definhou após o fim da Segunda
Guerra Mundial. Em 1962, foi criada a Editora dos Professores, que publicava obras de professores paranaenses. Também foi desativada.
Durante um dos períodos de maior incerteza política no país, de
1964 a 1967, a direção da Biblioteca Pública do Paraná foi confiada ao engenheiro e professor Osvaldo Pilotto. No “ano que não terminou”, 1968,
com o mundo atingido por abalos políticos, econômicos e culturais, Nancy
Westphalen Corrêa foi nomeada diretora da Biblioteca Pública do Paraná.
Aquele ano parece não ter terminado mesmo, suas cicatrizes ainda estão
abertas ou latejam, com protestos, mudanças de comportamentos, guerras,
assassinatos etc. A História viveu e vive verdadeiros frêmitos.
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Da Primavera de Praga, na antiga Tchecoslováquia, em janeiro, ao
Ato Institucional Nº 5, decretado pelo presidente Costa e Silva, no Brasil,
em dezembro, iniciando o período mais violento do governo militar no
país, 1968 marcou a memória daqueles que o viveram na pele ou o conheceram pelos livros.
Foi nesse ano, por exemplo, que foram assassinados Martin Luther
King e Robert Kennedy, além de ter morrido o secundarista Edson Luís
de Lima Souto, de 18 anos, durante choque entre a Polícia Militar e estudantes que participavam de uma manifestação contra a ditadura, no Rio
de Janeiro. O fato no Brasil antecedeu o fechamento da Universidade de
Sorbonne, em Paris, em maio, quando 487 estudantes foram feridos em
choque com policiais.
Em Curitiba, naquele mesmo mês, colegiais e universitários arrancaram e arrastaram o busto de Flávio Suplicy de Lacerda, ex-reitor da
UFPR e que havia sido ministro da Educação no governo Castelo Branco,
de 1964 a 1966.
Suplicy de Lacerda foi considerado o principal responsável pelo acordo MEC-Usaid, firmado pelo Mistério da Educação do Brasil e a United
States Agency for Information Development (Agência dos Estados para o
Desenvolvimento Internacional), com o objetivo de reformar o ensino brasileiro de acordo com padrões dos EUA.
Os oposicionistas definiam o acordo como alinhado aos interesses dos
EUA e do capital estrangeiro. Houve enfrentamento entre estudantes e policiais militares. O busto em homenagem a Suplicy de Lacerda fora instalado em 1958, sob a responsabilidade da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da UFPR.
O cearense Humberto de Alencar Castelo Branco, após o golpe que
depôs Goulart, tomou posse com a promessa de passar o cargo em 1966,
quando o transferiria ao presidente escolhido nas eleições marcadas para
outubro de 1965. Não o fez e ficou no poder até sua morte, em acidente aéreo, em 1967. Tido como liberal em termos econômicos, cassou mandatos,
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extinguiu partidos e impôs o bipartidarismo e atos constitucionais que endureceram o regime militar.
Porém, Nancy Westphalen Corrêa, que viveu esse período como diretora da Biblioteca Pública do Paraná, não se lembra de quaisquer problemas ou de comportamentos notórios nas dependências da instituição.
Ela se recorda, sim, de um fato pitoresco que pinta de nostalgia os corações e mentes que viveram na capital paranaense naquela época. Nancy
tomava o ônibus diariamente na Praça Osório, em frente a uma sorveteria, cujo nome se perdeu na memória. “Essa rotina teve repercussão tempos depois quando eu estava na Grécia e fui comprar dois bonequinhos
gregos. Falando com dificuldades, tentava me fazer entender e negociar
bem o valor dos bonecos. Até que um dos vendedores se aproximou e
disse em bom português: ‘Bom, para bibliotecária que toma lotação na
frente da sorveteria eu deixo mais barato’. Era um árabe que trabalhava
justamente na sorveteria em frente do ponto onde eu tomava lotação toda noite quando ia para casa.”
Em 20 de julho de 1969, quando o Brasil vivia os últimos dias do governo Costa e Silva (1967-69), representante da “linha dura” dos generais
e que sofrera uma trombose cerebral, a humanidade deu um passo para a
História, com Neil Alden Armstrong, como comandante da Missão Apollo
11, pisando na lua e abrindo caminho não só para a exploração espacial,
mas especialmente para o conhecimento, a ciência e a tecnologia. “Este é
um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade”, definiu Armstrong.
Exatamente 13 meses depois, milhares de publicações surgiram em
todo o mundo e abarrotaram bibliotecas, especialmente as especializadas,
a respeito de uma conquista histórica brasileira: o tricampeonato mundial
de futebol, no México. O Brasil ficaria marcado pela vitória futebolística e
pelos desmandos do regime militar, sob o governo de Garrastazu Médici,
terceiro general a ocupar o cargo de presidente da República (1969-74) após
a queda de João Goulart.
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Nancy Westphalen Corrêa foi nomeada diretora da Biblioteca
Pública do Paraná em 1968, o “ano que não terminou”
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Curitiba, em 1970, era a nona capital mais populosa do país, com
609 mil habitantes. A cidade se preparava para o salto de transformações
econômicas, sociais e urbanísticas que impressionou o mundo. Herdeira de
uma massa humana formada em sua maioria por imigrantes de inúmeras
partes do planeta, a capital paranaense começava a ter uma forma ainda
mais metropolitana, mais plural, com pessoas de inúmeras origens, inclusive de vários Estados do país, o que se consolidou a partir daquele ano
e dos seguintes, com a implantação da Cidade Industrial de Curitiba e o
fortalecimento do parque fabril. “Curitiba mudou para o mundo”, disse o
poeta Paulo Leminski.
Definitivamente, mudara. Em 27 de dezembro de 1971, iniciou suas
atividades o Teatro do Paiol, um antigo depósito de pólvora remodelado e
cantado em prosa e verso por artistas de todo o país. Foi um marco na vida cultural do Estado. Sua inauguração oficial se deu a 29 de março, dia
do aniversário da cidade, de 1972.
Entre outros, tomou a frente dessa mudança curitibana, com reflexos em todo o Estado, o arquiteto Jaime Lerner, urbanista, então prefeito
da capital paranaense, nomeado pelo regime de exceção. Paulo Pimentel
era governador do Estado.
A partir daí, a economia estadual se tornou mais independente da
produção agrícola, quase sempre vulnerável às intempéries do clima e dos
humores do mercado internacional.
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ESPAÇO DA MEMÓRIA

Criada em 1962, a Caixa-Estante empresta livros
para instituições e empresas fora da Biblioteca
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m 1970, sob a direção de Nancy Westphalen Corrêa, o acervo
da Biblioteca Pública do Paraná tinha 314.329 livros e 1.690 periódicos.
Naquele ano, houve consultas a 733.299 livros e a 935.669 periódicos. No
mesmo período, os empréstimos somaram 316.056 volumes.
No ano seguinte, a Biblioteca Pública passou a ser subordinada à
Secretaria de Educação e Cultura, com a direção entregue a Maria Mäder
Gonçalves, uma mulher que se distinguia, entre outros atributos, por ser
alta e muito bonita.
Por um curto período, Marcelina Dantas a substituiu na direção.
Anteriormente, Marcelina fora responsável pelo serviço de extensão (atual
Divisão de Extensão), instituído ainda na gestão de Luiz Gongaza Paul, e
que desde 1962 disponibilizava a Caixa-Estante (armário de aço que comporta cerca de 80 a 100 títulos), emprestando livros durante um período
para locais diversos — empresas, hospitais, presídios etc., em Curitiba e outros municípios. Marcelina teve morte trágica: foi assassinada.
Em 1973, a função foi assumida por Liliana Sperandio, bibliotecária
que desde 1962 trabalhava no local. Ela lembra que o fluxo de crianças na
Biblioteca Pública era notável. Sua experiência nas divisões infantil e infantojuvenil registra um fato bem-humorado e emblemático, repetido várias vezes: “Dona, eu quero um livro que fale sobre... Eu respondia: Olha,
nossos livros não falam. Mas se você quiser um livro para ler...”.
E não só os alunos liam. Naquele ano, foram atendidos 111.931 leitores e consultados 496.416 livros e 848.642 periódicos, além do empréstimo
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Liliana Sperandio assumiu a direção da Biblioteca em 1973,
e já atuava como bibliotecária na instituição desde 1962
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de 196.475 livros. De 1970 a 1972, para se ter uma ideia, foram 218.060
empréstimos de livros. Também em 1973 foram registradas 199 visitas do
carro-biblioteca a bairros e o envio da Caixa-Estante (emprestada a instituições públicas e privadas) para 27 instituições (nas quais fica durante
quatro meses) em Curitiba e 26 em cidades do interior.
Então diretora da Biblioteca Pública, Liliana confessou, em 1974,
sua frustração por não haver conseguido construir uma sede destinada
exclusivamente aos leitores infantojuvenis. O então prefeito Jaime Lerner
prometera a doação de um terreno junto às ruínas de São Francisco para
viabilizar a construção, que seria erigida com recursos do Ministério da
Educação e Cultura. Neste sentido, Liliana havia feito contatos com Euro
Brandão, secretário-geral do ministério. O prédio não passou de intenção.
Na época, por um breve período, Liliana trabalhou junto a duas outras irmãs na Biblioteca Pública: Sara Sperandio Juliato e Lila Sperandio
Gross. “Foi muito bom”, recorda, sorrindo.
Em maio de 1974, durante o governo do general Ernesto Geisel, considerado o mais enérgico dos presidentes do ciclo militar e também o responsável pela abertura “lenta, gradual e segura” do regime, estudantes da
Universidade Estadual de Londrina lançaram o jornal Levanta, sacode a poeira
e dá a volta por cima, órgão de aglutinação dos universitários para suas reivindicações acadêmicas e instrumento de organização do movimento estudantil
e de suas lutas contra o regime militar. O jornal foi editado durante quatro
anos e é um dos itens que se destacam entre os 900 títulos de jornais e 2,5
mil de revistas arquivados na Divisão de Documentação Paranaense, sob
o olhar de águia e memória afiada do responsável, o bibliotecário Canísio
Miguel Morch, que chama o local de “Templo do Conhecimento”.
Descendente de alemães, nascido em Selbach (RS), há 65 anos, Morch
encontra os documentos de identificação do acervo em um arquivo já desgastado pelo tempo, de onde organizadamente saltam fichas amarelecidas e mantidas com o mesmo rigor que ele dedica ao setor onde trabalha
há 35 anos.
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O bibliotecário Canísio Miguel Morch, chefe da Divisão de Documentação
Paranaense: “Confio em minhas fichinhas”
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“Seu” departamento (com obras de autores nascidos ou residentes no
Paraná) abriga 45 mil títulos de 75 mil exemplares de livros, além de 2,5
mil títulos de revistas e 890 títulos de jornais. Eles remontam ao Dezenove de
Dezembro, de 1º de abril de 1854, o primeiro jornal a circular no Paraná. Ou
à primeira edição de revista O Paraná, de 1867. Publicações oficiais compõem
outra parte deste planeta de papel e letras, como o primeiro Diário Oficial do
Estado, de 2 de março de 1912, publicado no mesmo ano de criação da UFPR.
Tudo é conferido nas fichas de velhos arquivos ou em computadores
antenados com os novos tempos, além de máquinas de microfilmagem —
5.029 rolos de microfilmes de jornais, por exemplo. “Os nomes, os gêneros
etc., estão computadorizados. Mas prefiro, além disso, confiar em minhas
fichinhas. Este sistema não dá problemas”, afirma Morch, não disfarçando o orgulho pela organização que chama de “ jurássica”. Para a microfilmagem, há um convênio envolvendo a Biblioteca Nacional, a Biblioteca
Pública do Paraná e o jornal Gazeta do Povo.
Outra apaixonada pela Divisão de Documentação Paranaense é
Danúsia Zelak, a 35ª diretora da Biblioteca Pública (de 1975 a 1979), que
se formara em Biblioteconomia na quarta turma do curso na UFPR. Hoje,
aos 84 anos, ela lembra: “Era um setor que amávamos. A gente pegava os
jornais e as revistas no chão para organizar nas prateleiras. Era um local
onde pesquisadores vinham escrever seus livros. Sempre fui apaixonada em
organizar tudo do Paraná”.
Em seu primeiro ano como diretora da instituição, o Paraná viveu
datas marcantes. O dia 17 de julho de 1975 é destacado especialmente no
calendário dos curitibanos, que puderam “desfrutar” do clima europeu,
quando a neve caiu sobre a cidade, com o registro de seis graus negativos.
No dia seguinte, 18, o jornal O Estado do Paraná trouxe em sua primeira
página uma manchete que é um primor de jornalismo: “Curitiba branca
de neve”. A autoria é controversa: já se disse ser da jornalista Rosirene
Gemael (1950-2011), do escritor Manoel Carlos Karam (1947-2007) ou ainda
do chefe de redação do diário, jornalista Mussa José de Assis (1944-2013).
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No dia 18 de julho de 1975, o jornal O Estado do Paraná trouxe em sua primeira
página uma manchete épica: “Curitiba branca de neve”. A geada que assolou o
Norte do Paraná mudaria, irreversivelmente, a História do Estado
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Porém, na madrugada seguinte, as geadas “torraram” a então principal fonte de economia do Estado, dizimando a cafeicultura, causando
graves problemas para os produtores e para o então Instituto Brasileiro do
Café com repercussões no mercado internacional, além de inspirar manchetes sombrias nos principais jornais do Norte do Paraná, assim como
de Curitiba e de São Paulo. As geadas provocaram a mudança do perfil
da economia paranaense.
Na época, o Paraná tinha um parque de cerca de 1,8 milhão de pés
de café, espalhados por 1,05 milhão de hectares, e em torno de 900 mil
trabalhadores rurais que dependiam diretamente da cafeicultura. O frio
intenso e letal decretou o fim da monocultura do café em terras paranaenses e os fazendeiros que tinham o produto estocado, à espera de melhores preços, contabilizaram prejuízos muito além da queima dos cafeeiros nas lavouras. A literatura, farta sobre o tema e inclusive disponível na
Biblioteca Pública, é um lamento que veio do campo.
O início da convivência entre a agricultura, da qual o Paraná era
quase totalmente dependente sob o ponto de vista econômico (como o fora, em outros ciclos, do ouro, da erva-mate e da madeira), com a industrialização, que se tornara mais presente e diversificada em 1970, agora
se consolidava.
Entre todas as atividades desenvolvidas na Biblioteca Pública do
Paraná em meados dos anos 1970, a Divisão Infantil era, juntamente com
a Divisão de Documentação Paranaense, a “menina dos olhos” de Danúsia.
Hoje, seus olhos ainda brilham ao falar desse setor.
Essa Divisão organizava o Concurso de Contos, que produziu As
mais belas histórias infantis, lançado em 1978, durante a Semana do Livro,
comemorada em abril. O livro a emociona porque um dos exemplares foi
autografado à sua mãe, já falecida. “Esse livrinho foi tão bom, todo mundo gostou”, lembra.
Outra lembrança feliz foi a de ter revelado, na Divisão Infantil,
em campeonatos internos, um futuro campeão de xadrez: Jaime Sunye
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Neto, curitibano e dono de um currículo invejável como enxadrista. Ele
foi bicampeão brasileiro juvenil, campeão juvenil pan-americano, representante do Brasil em nove Olímpiadas de Xadrez; obteve os títulos de
Mestre Internacional em 1980 e de Grande Mestre, em 1986. “Ele, que
já tinha a inspiração de seu avô, começou por lá. Depois, passou a ensinar as crianças a jogar xadrez em nossa Divisão Infantil”. Outra diretora da instituição, Maria Eugênia de Souza Chedid frisa que seus filhos e
netos aprenderam a praticar o esporte nos cursos que eram ministrados
na Biblioteca Pública.
A reativação do projeto “Xadrez na Biblioteca” se deu na gestão
de Valéria Prochmann, em 1991, com destinação de espaço para ensino
e prática do esporte, aquisição de 30 kits de jogos, material didático e relógios, o que possibilitou a realização de nove eventos, entre cursos e torneios, com a participação de 1.107 pessoas. Seis cursos em 12 municípios
capacitaram 110 instrutores.
Todos os diretores em tempos mais recentes, em maior ou menor
intensidade, dedicaram atenção especial à Divisão Infantil (hoje Seção
Infantil) da Biblioteca Pública do Paraná. Diretora da instituição em 1974,
Liliana Sperandio ainda suspira por não haver construído uma sede destinada exclusivamente aos leitores infantojuvenis.
Também ex-diretora, Marilene Zicarelli Milarch (1995-2002) conta
que desde criança sonhara em ser bibliotecária. E que esse sonho começou
a se materializar aos seus 8, 9 anos, quando foi passar férias com uma tia
em São Paulo e com ela visitara bibliotecas. “Fiquei encantada. Naquela
época, aqui não havia a Divisão Infantil. Quando reclamei para o meu
pai, ele respondeu: ‘Escreve para o governador’”.
Com sua letra infantil, quase desenhada, Marilene escreveu ao então governador Moisés Lupion, falando da experiência paulistana e de sua
paixão por aquela divisão, a quem ex-diretores da Biblioteca Pública do
Paraná guardam muito carinho.
Essa seção, dentro da própria sede na Rua Cândido Lopes, tam87

Na década de 1980, Roberto Gomes fez palestra para o público infantil.
Em 2013, ele participou de uma edição do projeto Um Escritor na Biblioteca
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bém é a que mais apaixona o atual diretor da instituição, Rogério Pereira.
“Tenho um carinho especial pelos livros desta seção. Identifico-me com
as crianças que passam por ali, pegam um livro e vão para casa ou o leem ali mesmo. O início da descoberta da leitura é algo que não se apaga
e pode servir de rumo para a vida toda.”

89

MULTICULTURAL,
MÚLTIPLA E PLURAL

A Biblioteca é um espaço multicultural, com apresentações musicais,
exibição de filmes, encenações teatrais e exposições, como a realizada
em 2013 em homenagem ao escritor Jamil Snege (1939-2003)
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A

chama da descoberta e da consolidação do conhecimento se
espalha pelo multiculturalismo, pela multiplicidade de atividades e pelo
pluralismo da Biblioteca Pública do Paraná. Como núcleo multicultural,
a Biblioteca abrigou e abriga em suas amplas salas atividades para vários
públicos de várias idades, um verdadeiro mundo de atrações, como preconizara Bento Munhoz da Rocha Neto.
Em suas dependências, funcionou um dos primeiros cineclubes de
Curitiba, criado na administração do advogado Lamartine Corrêa Lyra
de Oliveira, em 1958, quando houve um curso de introdução a esta arte,
ministrado pelo crítico Hélio Furtado do Amaral. A intolerância política,
contudo, paralisou as atividades do cineclube: em uma de suas sessões, durante um debate, dois radicais políticos, o advogado Edgar Távora, integralista, e o militar Agliberto Azevedo, comunista, partiram para violenta
luta corporal. Fim do filme. E fim do cineclube.
De 1991 a 1994, o Cinema na Biblioteca teve 637 projeções de filmes. E o
cineclube e os filmes voltarão, garante o atual diretor da Biblioteca Pública,
Rogério Pereira. As sessões terão início com o projeto Cine Pipoca. Pereira
não economiza entusiasmo: “Compramos um carrinho de pipoca, que ficará em nosso salão, e teremos sessões de cinema para crianças carentes.
Queremos que as crianças tenham a experiência (banal para muitos de
nós) de ir ao cinema, receber um pacote de pipocas e assistir a um bom filme. Além disso, também teremos sessões de clássicos. Vamos transformar
o auditório da Biblioteca em uma interessante sala de exibição, programar
festivais de cinema, mostras de filmes etc.”.
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Filmes com audiodescrição (narração descritiva para pessoas com
deficiência visual), que fazem parte do projeto Aprendendo a ver, ouvindo,
já são levados a instituições de Curitiba e região metropolitana. O projeto
é promovido pela Seção Braille e conta com um acervo de dezenas de filmes nacionais e internacionais.
A proposta de Pereira é a mesma já vivida em outras épocas na
Biblioteca Pública, mantendo ou inovando atividades: tornar-se um local
de convivência. Como o fora nos anos 1990, de acordo com a ex-diretora
Sônia Maria Breda. “Existia a busca pela biblioteca como espaço de convivência. Ou mesmo de permanência, pois as pessoas ficavam lá para ler o
jornal do dia, a revista da semana. Era um ponto de encontro.”
Em 1958, quando o então cineclube da Biblioteca Pública terminou
em ringue e um mês depois de a seleção brasileira ganhar na Suécia a sua
primeira Copa do Mundo e o planeta ficar conhecendo um artista do futebol, Pelé, começou a funcionar em Curitiba o Serviço de Proteção ao
Crédito (Seproc), ferramenta inovadora surgida na Associação Comercial
do Paraná e que atraiu a atenção de todo o país. Atualmente, o Seproc (que
se tornou um verbete) é usado em todos os Estados.
Por sua vez, a Biblioteca Pública do Paraná foi e é também abrigo para
exposições de artes plásticas, como o Salão Paranaense de Artes Plásticas.
Durante muitos anos, foi o local em que se divulgavam os vencedores desse tradicional concurso de artes plásticas criado em 1944 e que atualmente
acontece de dois em dois anos.
Em 1969, em Curitiba, o jornal O Estado do Paraná informava que
os artistas Poty Lazzarotto, Arcângelo Ianelli e Fernando Veloso, “que
fazem parte da comissão julgadora do Salão, se reuniam na Biblioteca
Pública do Paraná para anunciar os vencedores da 26ª edição do Salão
Paranaense”.
Nas artes plásticas, houve também fatos marcantes, como a inusitada exposição de reproduções de obras do holandês Vincent Van Gogh, em
1963, vindas de Belo Horizonte.
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Em 7 de março de 2017, nos 160 anos da Biblioteca, foi
inaugurada no Hall Térreo a exposição Retrato de um Artista,
com ilustrações publicadas no jornal Cândido

Além da exposição, a Biblioteca editou um box com 30 desenhos
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Por iniciativa do Museu de Arte do Paraná, que ocupava o segundo
andar da Biblioteca Pública do Paraná, houve uma exposição de um original
de Van Gogh, Arlesiana, avaliado na época em 70 milhões de cruzeiros. O fato, propiciado pelo próprio dono dos Diários Associados, Assis Chateaubriand,
foi noticiado pelo jornal Última Hora, de 13 de setembro de 1963.
Indicado pelo jornalista Aderbal Stresser, que dirigia o jornal Diário do
Paraná, para ser o primeiro diretor do Museu de Arte do Paraná, o advogado
Eduardo Rocha Virmond, ao conversar por telefone com Chateaubriand,
que o convidara, lhe disse que não assumiria qualquer função no MAP,
“em um museu sem acervo”.
Pouco tempo depois, o Museu de Arte do Paraná estava sob direção de Virmond. “A exposição de Arlesiana foi um enorme sucesso de público. Em um dia frio, de trabalho, formou-se uma fila que chegou a descer
a lateral rua Dr. Murici. O quadro foi devolvido depois de um mês para o
Museu de Arte de São Paulo. Ainda trouxemos a obra-prima de Botticelli,
As Três Graças, um trabalho renascentista lindíssimo. Nessa oportunidade,
espontaneamente o Museu de São Paulo nos mandou nada menos que dez
pequenas esculturas de dançarinas de Degas, espalhadas nos espaços da
Biblioteca, o que enriqueceu ainda mais essa exibição”, recorda.
Diante da Arlesiana, exposta na Biblioteca Pública, o artista plástico
Walton Wysocky, hoje com 80 anos, emocionou-se como nunca. Então presidente do Círculo de Artes Plásticas do Paraná, ao passar a mão sobre os
cinco centímetros de camada de tinta da obra daquele que ele considerava
seu “mestre”, não conseguiu segurar e conta que “só fui perceber depois,
mas tinha urinado nas calças”. Arlesiana é uma pintura a óleo de 91,4 por
73,7 centímetros, feita pelo holandês em 1888.
No mesmo dia da inauguração da exposição de Arlesiana, o jornal
Última Hora, na mesma página 5 que noticiou a mostra, trazia uma informação de que vereadores e prefeitos do Partido Trabalhista Nacional (PTN)
pretendiam lançar o deputado Aníbal Khury para concorrer à sucessão do
governador do Paraná Ney Braga, nas eleições de 1965.
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Recentemente, em 7 de março de 2017, na reinauguração da Biblioteca,
após uma das fases de modernização de seu prédio, foi organizada a exposição Retrato de um Artista, com ilustrações publicadas no jornal Cândido, reunindo 30 desenhos, assinados por nomes como Allan Sieber, Bennet, André
Ducci e Pedro Franz, entre outros, de escritores consagrados da literatura
nacional e mundial — de Miguel de Cervantes a Ernest Hemingway, passando por Mário de Andrade, Hilda Hilst e Dalton Trevisan. O próprio
evento marcou o lançamento de uma publicação com as ilustrações, editada pelo selo Biblioteca Paraná.
A publicação de livros por parte da Biblioteca faz parte de suas multifacetadas funções ao longo dos seus 161 anos.
Patrocinada pelo já extinto Banco do Estado do Paraná (Banestado),
foi publicada, em 1980, em edição fac-similar da original, cujo primeiro número foi lançado em novembro de 1888, A galeria ilustrada. Quando do seu
lançamento, a publicação tinha a direção de seu proprietário, o litógrafo
catalão Narciso Filgueiras, de grande capacidade empreendedora, um dos
primeiros a instalar uma litografia no Paraná, a Lithographia do Commercio.
A galeria ilustrada, responsável pelo início do debate no Paraná em
torno dos naturalistas e idealistas, foi publicada até 1889 e com ela colaboraram intelectuais como Raul Pompeia, Valentim Magalhães, Alberto de
Oliveira e Virgílio Várzea, entre outros.
Ao recebê-la, o poeta Carlos Drummond de Andrade enviou do Rio
de Janeiro uma carta, datada de 12 de maio de 1980, com sua letra miúda, ao presidente do Banestado, Jucundino da Silva Furtado: “Trata-se de
um serviço cultural de grande significado; põe diante de nossos olhos um
jornal litografado que há quase um século refletia o ambiente intelectual, a
vida pública e o desenvolvimento econômico da província paranaense, testemunhando de maneira positiva a índole civilizatória de sua gente. Muito
me deliciei e muito aprendi folheando essas páginas salvas do esquecimento e da destruição por uma iniciativa meritória, digna de ser imitada por
outros Estados”.
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Ainda em 1980, os livros pesquisados, consultados e emprestados pela Biblioteca Pública somaram o considerável número de 555.507 volumes,
dos quais 136.016 emprestados. Dez anos depois, em 1990, os empréstimos
chegaram a 234.585 volumes, quase 100 mil volumes a mais.
O pluralismo político igualmente esteve presente na maior parte
da existência da Biblioteca Pública. Nos anos 1970, a socióloga Marialice
Mencarini Foracchi foi convidada pela antropóloga Cecília Maria Vieira
Helm, professora da UFPR, para proferir palestra em Curitiba. Nem mesmo a Universidade se dispôs a sediar a palestra da socióloga, que era considerada “esquerdista”.
Marialice gravou seu nome na história do pensamento social brasileiro por ter legado uma obra, O estudante e a transformação da sociedade brasileira, tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo (USP) em
1963, com orientação de Florestan Fernandes, e publicada primeiramente
pela Editora Nacional em 1965.
O livro é considerado um marco na formação da Sociologia da
Juventude no Brasil. Revisitar essa obra clássica sempre foi “propício para buscar em suas páginas alguns recursos pertinentes à análise de fenômenos juvenis na atualidade”, opinou Nilson Weisheimer, pós-doutor em
Sociologia pela USP, em artigo publicado em 30 setembro de 2015, no
blog Sul 21, sobre o cinquentenário do livro de Marialice. No conjunto
de seus trabalhos, Marialice Foracchi promove análises simultaneamente
amplas e profundas sobre os jovens, a condição de estudante universitário
e o movimento estudantil.
Diante da negativa da UFPR e de outras instituições em Curitiba,
a Biblioteca Pública do Paraná abriu seu auditório, que ficou abarrotado,
em palestra muito concorrida. Ao tomar café na companhia de Cecília, a
socióloga, muito simpática, comentou: “Curitiba ainda é uma cidade onde
se faz lanche à tarde”.
A partir da reabertura política no país, no início dos anos 1980,
com eleições para governadores, o processo democrático ganhou impul97

Maria Eugênia de Souza Chedid dirigiu a Biblioteca no
período da abertura política no Brasil, nos anos 1980
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so. No Paraná, com a eleição de José Richa (MDB) para governador, em
1982, e a nomeação de Maria Eugênia de Souza Chedid para a direção
da Biblioteca, houve a ampliação desse ambiente na instituição. “Quando
Richa assumiu o governo, o fez com o propósito de democratização de
todo o aparelho estatal”.
Anteriormente, segundo Maria Eugênia, livros que tratavam de sexo
ou de certos temas políticos foram mantidos longe das mãos e dos olhos dos
leitores. Desse índex, faziam parte, entre outros, A história militar do Brasil,
de Nelson Werneck Sodré, Minha luta, de Adolf Hitler, A mulher na construção do mundo futuro, de Rose Marie Muraro, Poesias eróticas, burlescas e satíricas, de Bocage.
“Esses livros, e muitos outros, ficavam separados em uma sala do
terceiro andar, se não me engano. Não podiam ser emprestados ou lidos
todos os livros que tivessem alguma influência sobre a cabeça das pessoas”, afirma.
Ela lembra ainda que “no momento em que havia censura às obras,
era uma invasão... E as informações que chegavam à Biblioteca, por meio
de jornais e revistas, eram todas censuradas. Então, a política influenciava, sim”. Maria Eugênia continua: “Sentimos a ditadura muito de perto.
Dentro da universidade, em outros locais, não era tão simples”.
Com a redemocratização do país, foi possível à Biblioteca Pública do
Paraná não só trazer esses livros para suas estantes, como adquirir e colocar à disposição de leitores obras como Repressão sexual, de Marilena Chauí,
Igreja, carisma e poder, do frei Leonardo Boff, e Por que democracia?, de Francisco
Weffort, entre outras.
Ao mesmo tempo, em 1982, foi proibido em Portugal o livro Arquivos
do inferno, de autoria do “mago” Paulo Coelho.
Noutras ocasiões, a Biblioteca escondera ares progressistas para dar
lugar à mentalidade mais próxima à ideologia conservadora.
Como na gestão do advogado Luiz Gonzaga Paul, diretor da instituição de 1962 a 1964, durante o período de ebulição social em que viveu
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o país, no governo João Goulart, deposto da presidência da República pelos militares.
Seminarista durante uma dúzia de anos, membro do Movimento
Familiar Cristão e católico praticante, Paul, que foi atacado por boa parte
da imprensa curitibana durante sua gestão por medidas contrárias a interesses sindicais, acabou sofrendo na própria pele vários capítulos de uma
guerra surda: primeiro, a resistência porque não era uma pessoa formada
em biblioteconomia; segundo, a disputa que havia na instituição entre católicos e espíritas, inclusive nas compras de livros, e, por último, desatinos
da ditadura militar.
Ligado ao sindicato dos professores, ele foi demitido das quatro escolas (Bom Jesus, Sion, Divina Providência e Colégio Ateneu) onde lecionava
e chamado para depor, como testemunha, contra o presidente da entidade sindical da categoria, Francisco Genaro Cardoso, além de responder a
um Inquérito Policial Militar. “Eu sofri, a família sofreu, com pressão, telefonemas insistentes, xingamentos. Foi uma fase muito sofrida, sofrimento
moral muito grande”, recorda-se.
Em uma casa com nove estantes repletas de livros, Paul informa que
o capítulo da peleja entre católicos e espíritas vinha desde a época de seu
antecessor, Lamartine Corrêa Lyra, que o indicara diretamente ao governador Ney Braga.
“Ele tinha uma preocupação muito grande porque havia um grupo
na Biblioteca que queria comprar todo o tipo de obra espírita. Em princípio, o Lamartine me levara para lá para trabalhar na seleção do acervo.”
Depois, Paul assumira o front da batalha. “Durante um ano ou dois,
eu li uma obra de Karl Josef Bonaventura Kloppenburg, conhecido como
Dom Frei Boaventura Kloppenburg, um grande teólogo franciscano, que
escrevera um livro sobre farsas espíritas. Claro, ele se referia não tanto à
doutrina, porque acho que a doutrina espírita é belíssima, mas àquelas todas que fazem mágicas, show, a pirotecnia. É mesa que balança... Então,
comecei a ter um pé atrás em relação ao espiritismo”, comenta.
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período de ebulição social, entre 1962 e 1964
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A PRESENÇA FEMININA

Há mais de 40 anos trabalhando na instituição, Bernadette Trzeciak
é a mais antiga funcionária da Biblioteca
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H

á outros capítulos singulares nesses 161 anos de Biblioteca Pública
do Paraná. Apesar de as mulheres só passarem a conviver com o ambiente da Biblioteca efetivamente em 1917, a história da instituição sempre esteve intrinsecamente ligada à sua presença. Para a direção da instituição,
a primeira delas, Francisca Buarque de Almeida, foi nomeada em 1954,
pelo governador da época, Bento Munhoz da Rocha Neto. Ficou apenas
um ano no cargo.
As mulheres voltariam a dirigir a Biblioteca, com Nancy Westphalen
Corrêa, em 1968, em sucessivas gestões, que teriam continuidade durante
66 anos, com Marilene Zicarelli Milarch, em 2002. Em 16 décadas, dez
delas dirigiram a instituição.
Mas sempre foram maioria no corpo funcional da instituição.
Atualmente, respondem por cerca de 80% dos funcionários (52 funcionários, 70 estagiários, além de terceirizados e voluntários). Uma delas vive o cotidiano dos livros e das atividades correlatas há quase meio século:
Bernadette Trzeciak.
Ao passar em frente à Biblioteca Pública do Paraná, caminhando
de mãos dadas com seu pai, o marceneiro Borislau Estanislau Trzeciak,
da Praça Tiradentes em direção à Escola Sagrada Família, a menina acalentava um sonho: ser bibliotecária, especialmente para trabalhar naquele
ônibus que carregava livros pelas ruas, para propiciar e estimular a leitura
em pontos diferentes da cidade.
Aos 27 anos, começou a fazer de seu sonho realidade, no mesmo
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Carros da Biblioteca carregavam livros pela cidade na segunda metade do século XX

105

lugar — Divisão de Extensão da Biblioteca Pública —, onde trabalha há
43 anos, que atualmente oferece uma série de serviços com o objetivo de
levar os livros às mãos das pessoas. “Passei uma vida aqui dentro e nunca tive vontade de sair”, comenta sobre o trabalho, realizado em uma das
salas do subsolo ocupada durante sete horas por dia na companhia de duas bibliotecárias, inclusive a chefe Maria Marta Sienna, dois estagiários
e uma funcionária. “Aprendi com meu pai que só é feliz quem trabalha
naquilo que gosta.”
Borislau, seu pai, descendente de poloneses, nascido em Rio Negro,
no Paraná, trabalhou boa parte da vida em uma saleta aos fundos da loja Lembranças de Curitiba (à época, na esquina das avenidas Marechal
Deodoro com Marechal Floriano), cujo cheiro de madeira exalado “até
hoje é um perfume para mim”, comenta Bernadette.
O gosto pelos livros lhe foi inspirado especialmente por seu avô, que
imigrou para o Brasil aos 19 anos, pouco antes da Segunda Guerra. Agricultor
na Polônia, mas muito apegado aos livros, Nicodemus Trzeciak passou a
dar aulas de alfabetização e aritmética em Guarapuava (região central do
Estado), onde vivia. Bernadette conviveu com ele até seus 13 anos. “Ele tinha o mapa-múndi na cabeça, com rios, cidades, países... Tinha uma memória fantástica. Lia diariamente jornais em seu idioma, o que cinco de
seus 11 filhos também faziam. Ensinou a leitura a todos. Meu pai tinha a
coleção inteira da Seleções Reader’s Digest”.
Quando ela passou no concurso e foi trabalhar na Biblioteca Pública,
seu pai comentou: “Estou muito orgulhoso. Mas quem ficaria muito orgulhoso de você seria seu avô”.
Bernadette também se afeiçoou à leitura. “Leio sempre dois ou mais
livros ao mesmo tempo, seja de crônicas, poemas, romances e principalmente biografias. O que me faz falta é a leitura dinâmica.” Uma de suas
leituras atuais, Roberto e Lily, de Lily Marinho, é uma história do casal ligado às Organizações Globo. “Você descansa ao ler certos livros. Aliás, pra
mim, todos os livros.”
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Maria Marta Sienna, chefe da Divisão de Extensão: “Nossa missão
é atender a todos os que nos procuram e democratizar a leitura”
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Sobre a diminuição do apetite das novas gerações pela leitura, ela é
enfática: “Não concordo. Aumentou o número de crianças e adolescentes
que procuram a biblioteca. Muitos assistem a filmes e depois vêm procurar
os livros. Estão lendo, sim, mesmo que seja nos e-books. Temos que pensar
que o conteúdo é o mesmo, no impresso, no celular ou no tablet. Aliás, até
em função dos jogos no celular, eles se interessam por língua estrangeira.
Um dia meu pai implicou com um sobrinho, dizendo que os joguinhos no
celular não eram cultura etc. Ele respondeu: tio, esses são personagens da
mitologia grega”.
Sem desgrudar os olhos do computador, que guarda todo o cadastro
de livros do seu Departamento, que tem 20 mil exemplares só para empréstimo na Caixa-Estante, ela lembra, entre sorrisos curtos, que, nos anos
1990, ao se verem diante daquele monitor, as funcionárias sentiam medo.
“O primeiro curso foi vergonhoso. Ficávamos sempre em dupla diante do
monitor para não passar vergonha. Hoje, não consigo viver sem ele, é fundamental para nosso trabalho.”
Atualmente, há outros serviços na Divisão de Extensão além da CaixaEstante, cujo acervo, com 90% de livros de literatura, atende a uma média
de 120 empresas que a solicitam para colocar à disposição de seus funcionários. “Nossa missão é atender a todos os que nos procuram e democratizar
a leitura”, comenta Maria Marta Sienna, responsável pelo setor.
A Divisão de Extensão, além de atender, igualmente, com envio de
livros, as 483 bibliotecas municipais espalhadas pelo Paraná, recebe doações de mil livros mensais. Uma vez, durante a gestão de Marilene Zicarelli
Milarch, que não sabe precisar se o fato se deu em 1998 ou 2000, um Clube
do Livro, localizado em São José dos Pinhais, seria desativado.
“Eles fizeram o contato e perguntaram se queríamos ficar com os
livros. Claro que queríamos. Quando fui ver o que era, havia um depósito imenso; era como se fosse esses armazéns imensos do porto, com livros
até o teto, montanhas deles. Acho que eram uns 200 mil títulos. O pessoal
da Divisão de Extensão trabalhou por vários dias, levantando tudo aquilo,
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A posse de Valéria Prochmann, diretora da Biblioteca entre 1991 e 1994, com
a presença de Helena Kolody, Affonso Romano de Sant'Anna e a então
Secretária da Cultura Gilda Poli. Abaixo, foto atual da ex-diretora e jornalista
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separando os títulos duplicados para fazermos a distribuição. Era um kit
para todo o interior. Achei fantástico, foi uma coisa maravilhosa”, relata.
Com olhos bailando atrás de pesadas lentes, Bernadette se diz muito compensada pelo trabalho. Durante 25 anos, paralelamente a seus afazeres na Biblioteca, lecionou em escola infantil na Vila Nossa Senhora da
Luz. Parou devido a um acidente, que a aposentou do magistério. Casada,
sem filhos, católica (“Não é preciso estar na igreja para estar com Deus”),
próxima de se aposentar também na Biblioteca, ao completar 70 anos, ela
afirma que começaria tudo de novo, se possível e preciso fosse. “Alguém
que goste tanto daqui como eu, não existe!”
Houve, sim, na história da Biblioteca quem gostasse da instituição
tanto quanto Bernadette. Uma dessas pessoas foi Ida Gagliardi Pella, servidora nos anos 1990. “Quando assumi, ela já tinha 70 anos e deveria ter
se aposentado compulsoriamente. Mas simplesmente se recusava a parar
de trabalhar! Todos os dias de guarda-pó, carregando livros pra lá e pra
cá, com uma energia e vigor impressionantes”, lembra Valéria Prochmann,
diretora da Biblioteca Pública de 1991 a 1994.
Chamada pela diretora, que lhe explicou que, por força da lei, ela
deveria se aposentar, Ida foi incisiva: “Se você me mandar pra casa, eu
morro!”. A saída seria regularizar sua situação com um cargo em comissão, mas nem a Biblioteca e nem a Secretaria de Estado da Cultura dispunham do cargo naquele momento. Em uma visita do governador Roberto
Requião à Biblioteca, ele passou por Ida e perguntou à Valéria: “Quem é
essa jovem?”. Ao que a diretora contou-lhe a situação de Ida. “Mal ele saiu,
recebi telefonema do Caíto Quintana, então Chefe da Casa Civil, me pedindo os dados da dona Ida para nomeá-la para um cargo de simbologia
C. Assim, consegui resolver sua situação para que permanecesse na ativa!”,
contou. “Era uma servidora pública exemplar: assídua, pontual e muito ativa, consciente do seu dever.”
Vários projetos nascem e desaparecem, ressuscitando em outras épocas, ao sabor do clima político ou de condutas de gestão das próprias di110

Lançamento de Os catalépticos, escrito em parceira por Thadeu
Wojciechowski, Sérgio Viralobos, Marcos Prado (1961-1996) e Roberto Prado,
em 9 de agosto de 1991, no Hall Térreo da Biblioteca
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retorias, dentro da multiplicidade de atividades na Biblioteca Pública do
Paraná ao longo de seus 161 anos.
Um deles, de grande repercussão não só dentro como fora do Paraná,
surgiu nos anos 1980, por iniciativa da então diretora Maria Eugênia de
Souza Chedid. Apesar de algum ruído em termos de autoria, foi ela, efetivamente, que dirigiu a instituição de 1982 a 1987, quem teve a ideia de
criar o projeto Um Escritor na Biblioteca.
“Acordei uma manhã com isso na cabeça. Pensei: as pessoas leem os
livros e nunca imaginam que o escritor seja uma pessoa igual à gente, que
pode ou não ter problemas. Ou que o que ele colocou em sua obra pode ser
discutido. Isso aflorou com o fim da ditadura, em poder falar, se expressar.
Então montamos esse projeto e tivemos bastante sorte e apoio do governo”, lembra. Efetivamente, os “encontros com os escritores” na Biblioteca
só começariam em 1984.
Fernando Ghignone, então secretário de Cultura do governo José
Richa, primeiro governador eleito no Paraná (1982-86) depois do período militar, incentivava a iniciativa, segundo Maria Eugênia. “Falava que
tínhamos que pôr na cabeça que estávamos numa democracia, que a ditadura havia acabado, que tínhamos que fazer as pessoas pensarem. Essa
ideia deu muito certo.”
O país vivia os dias do governo civil de José Sarney. O maranhense,
que era vice, herdara o cargo do presidente eleito indiretamente Tancredo
Neves, falecido 24 horas antes de sua posse, e foi responsável pela administração do país até 1990.
Maria Eugênia, que “vendeu” a ideia a Fernando Ghignone, elenca
uma dúzia de escritores que falaram para um bom público na Biblioteca
durante sua gestão. É dela também o relato de histórias hilárias. Uma delas
com um dos primeiros escritores convidados para o projeto: Fernando Sabino.
Em pleno inverno, em julho de 1985, o escritor carregava uma maleta
ao se dirigir do aeroporto Afonso Pena à Biblioteca. Na saída do aeroporto, ela caiu de suas mãos e um carro a destruiu. “O uísque que ele trazia
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na maleta espatifou e foi um desastre só”, conta a risonha Maria Eugênia,
hoje com 75 anos.
Sabino proferiu a palestra com muita criatividade, inclusive ao falar sobre o “desastre da mala”. Ghignone também foi rápido: solicitou a
um assessor que fosse até a sua residência e trouxesse uma nova garrafa
ao escritor.
Outros, como o curitibano Paulo Leminski, que conversou com os
leitores em junho de 1985, também misturaram literatura e alcoolismo.
“Ele era único. Às vezes, se abaixava ao pé da mesa, no meio da palestra,
e tomava um gole de sua bebida. Ele era ótimo. Foi preciso repetir duas
vezes a mesma palestra com o auditório lotado”, comenta Maria Eugênia.
Com Luis Fernando Verissimo, a mistura não foi etílica, mas frustrante fora da Biblioteca, em julho de 1984: “Ele trouxe a esposa e combinei com meu marido de levá-los para jantar. Eu estava louca para conversar com ele, que estava no ápice, inclusive pedir ideias sobre biblioteca etc.
Chegamos ao restaurante e ele perguntou para o meu marido para qual time
torcia. Pronto, não mudaram mais de assunto. Acabou com minha chance
de conversar sobre o que me interessava. Ele só conversou sobre futebol”.
Outros grandes nomes da literatura nacional participaram do projeto
em sua gestão: Antonio Callado, Nélida Piñon, Thiago de Mello, Márcio
Souza, Helena Kolody e Elaine Maciel, entre outros.
Durante sua gestão, Valéria Prochmann lembra ter realizado projeto semelhante, o Escritor na Cidade. Doze autores apresentaram-se em bibliotecas de 38 municípios, totalizando 41 apresentações.
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UM NOVO TEMPO

Marina Colasanti participa em 2017 de Um Escritor na
Biblioteca, com mediação de Miguel Sanches Neto
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V

inte e nove anos passados da primeira versão, logo depois de assumir a direção da Biblioteca Pública em 2011, o jornalista e escritor Rogério
Pereira resolveu reativar o projeto Um Escritor na Biblioteca. “Foi uma decisão natural, levando em consideração o amplo projeto cultural que estávamos traçando para a Biblioteca. E nada mais justo que resgatar um importante projeto como esse. Em seguida às palestras, publicamos os livros
com as conversas de todos os encontros.”
Durante sua gestão, o projeto só deixou de ser realizado em 2015
por falta de orçamento. Em 2011, nove escritores conversaram com leitores: Milton Hatoum, Sérgio Sant’Anna, Cristovão Tezza, Luiz Ruffato,
Reinaldo Moraes, Marçal Aquino, Antônio Torres, Elvira Vigna e Luiz
Alfredo Garcia-Roza.
No ano seguinte, foram oito: Fernando Morais, Joca Reiners Terron,
Domingos Pellegrini, Lourenço Mutarelli, Rubens Figueiredo, Luiz Vilela,
Edney Silvestre e João Gilberto Noll. Em 2013, o mesmo número: Ignácio
de Loyola Brandão, Roberto Gomes, Ronaldo Correia de Brito, Bernardo
Carvalho, Luci Collin, Marcelo Backes, Paulo Scott e Michel Laub.
Houve uma redução significativa no número de participantes em
2014, apenas dois: Mário Prata e Affonso Romano de Sant’Anna. Em 2016,
com o retorno do projeto, três deles palestraram no auditório da Biblioteca
Pública: Miguel Sanches Neto, Silviano Santiago e Mário Bortolotto.
Em 2017, nove escritores participaram desse projeto: Ruy Castro,
Paulo Venturelli, Fabrício Carpinejar, Ana Miranda, José Luiz Passos, Lira
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Neto, Marina Colasanti, Paulo Lins e Daniel Galera. Quarenta e um autores já participaram do projeto desde sua retomada e outros oito estão previstos para 2018.
Pereira entende que projetos dessa grandeza devem ser contínuos, como programa permanente da Biblioteca Pública. E não tece considerações
específicas sobre os escritores que dele participaram em sua gestão. “O mais
importante deste projeto é a sua permanência e pluralidade de autores. É
um recorte muito interessante da literatura brasileira contemporânea. E a
publicação em livro dos bate-papos é um documento imprescindível para
o cenário cultural do país.”
Desde 2011, a Biblioteca vem ampliando seu leque de atividades bibliográficas por meio do selo Biblioteca Paraná, que está inserido no rol de
atividades do Núcleo de Edições da Secretaria de Estado da Cultura. O
selo Biblioteca Paraná publica livros de diversos gêneros — conto, poesia,
romance, entrevistas, artes gráficas, edições fac-similares —, que, ao mesmo tempo, suprem lacunas do meio editorial e oferecem ao público uma
dimensão clara da produção literária paranaense. O selo lançou mais de
25 títulos. Entre os destaques, pode-se citar as antologias 48 contistas paranaenses (2014), cuja seleção é do escritor Luiz Ruffato, e 101 poetas paranaenses,
Volumes 1 e 2 (2014), que ficou a cargo do poeta Ademir Demarchi. Essas
obras reuniram, de forma inédita, o que de mais importante aconteceu na
literatura do Estado em quase dois séculos de história, no conto e na poesia.
Ainda sob a responsabilidade do Núcleo de Edições está a revista
trimestral Helena e o Prêmio Paraná de Literatura, que distribui R$ 30
mil para cada vencedor, em três categorias: Romance (prêmio Manoel
Carlos Karam), Contos (prêmio Newton Sampaio) e Poesia (prêmio Helena
Kolody). O concurso foi realizado entre 2012 a 2014, e voltou a ser promovido em 2017, com um investimento de R$ 200 mil. Alexandre Vidal
Porto, Jaci Palma, Vanessa Barbara e Henrique Schneider foram os vencedores do Prêmio na categoria Romance. José Roberto Torero, Caetano
Galindo, Adriana Griner e Marcelo Degrazia conquistaram o primeiro
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Ruy Castro e Ana Miranda (nesta página), Milton Hatoum e Affonso
Romano de Sant’Anna foram alguns dos autores que participaram
do projeto Um Escritor na Biblioteca, retomado em 2011
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lugar na categoria Contos. Já Lila Maia, Adriane Garcia e Sônia Barros,
que venceu em 2014 e 2017, ficaram em primeiro lugar na categoria
Poesia. Os livros vencedores são publicados pelo selo Biblioteca Paraná,
com tiragem de mil exemplares, e distribuídos para todas as bibliotecas
públicas do Estado. Posteriormente, os autores podem reeditar seus livros
por quaisquer editoras. “É mais um projeto do leque de opções oferecido
pela Biblioteca”, ressalta Pereira.
O Prêmio Paraná de Literatura, que, como Concurso Nacional
de Contos, premiou, entre os anos 1960 e 1980, autores como Dalton
Trevisan, Luiz Vilela, Lygia Fagundes Telles e Samuel Rawet, além de,
nos anos seguintes, Ignácio de Loyola Brandão e Clarice Lispector, foi
resgatado em 2012 em uma nova versão “para valorizar e fortalecer a
produção literária brasileira contemporânea”, explica Pereira, acrescentando que depois de realizado no triênio de 2012 a 2014, foi repaginado
com novidades em 2017.
Desde então, as inscrições, para livros inéditos de autores de todo o
país, podem ser feitas pelo meio digital, sem onerar candidatos com custos
de impressão e correio, em três gêneros — romance, conto e poesia. “Era
uma das premiações mais democráticas do país e agora se tornou também
uma das mais acessíveis”, considera Pereira.
Em 2017, o Prêmio Paraná de Literatura bateu o recorde de inscritos, 2.180 livros inéditos. Para o diretor da Biblioteca Pública do Paraná,
o grande número de inscrições é uma prova da consolidação do concurso,
após a realização de três edições bem-sucedidas. “A expressiva participação confirma a importância dos prêmios literários no cenário nacional. E
coloca o Prêmio Paraná entre os mais relevantes concursos do país. A BPP
é, com certeza, uma referência para a discussão e divulgação da literatura
brasileira”, afirma Pereira.
Outro projeto de relevância, segundo Rogério Pereira, são as Oficinas
de Criação Literária, de vários gêneros, que tiveram início em 2011, e também só não foram realizadas no biênio 2014/2015 por falta de orçamento.
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Em seu primeiro ano, participaram Eliane Brum (reportagem),
Humberto Werneck (crônica), Luiz Ruffato (romance), Marcelo Sandmann
(poesia), Marcos Damaceno (texto dramático), Michel Laub (romance),
Miguel Sanches Neto (conto) e Sérgio Rodrigues (leitura).
Em 2012, foi a vez de Milton Hatoum (romance), Sérgio Vilas-Boas
( jornalismo literário), Felipe Hirsch (texto dramático), Eucanaã Ferraz
(poesia), José Roberto Torero (crônica), João Anzanello Carrascoza (conto) e Tabajara Ruas (roteiro).
Sete profissionais das letras — José Castello (romance), Antonio Carlos
Viana (conto), Fabrício Corsaletti (poesia), André Sant’Anna (narrativa experimental), Ernani Ssó (infantojuvenil), Antônio Torres (crônica) e Luís
Augusto Fischer (crítica literária) — estiverem à frente das Oficinas de
Criação Literária em 2013. Em 2016, o projeto retornou com a presença de
Chacal (poesia), Cíntia Moscovich (conto) e Marcelino Freire (narrativas).
Em maio de 2017, Luiz Antônio de Assis Brasil coordenou a oficina
de narrativas. Em junho, Reinaldo Moraes ficou encarregado de trabalhar com o público sobre o gênero romance. A seguir, ministraram oficinas
Paulo Henriques Britto, a respeito de poesia, em julho; Nelson de Oliveira,
sobre contos, em setembro; Joaquim Ferreira dos Santos (crônica), em outubro; e Rubens Figueiredo (tradução), em novembro.
Com uma média de oito oficinas por temporada, desde 2011 foram
mais de 40 autores lecionando. Em 2017, dez escritores brasileiros passaram seu conhecimento ao público da Biblioteca. Em 2018, outros cursos
estão previstos.
As oficinas são mensais e buscam aliar teoria e prática à experiência
dos convidados, colocando o público em contato com diversos gêneros sob
a perspectiva dos principais autores da literatura brasileira contemporânea.
No mesmo formato das Oficinas de Criação Literária, acontecem
cursos de ilustração, que também reúnem alguns dos melhores profissionais da área (de André Dahmer a Allan Sieber, passando por Benett e Caco
Galhardo).
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Alexandre Vidal Porto (acima), vencedor do Prêmio Paraná de Literatura 2012 na categoria
Romance, e as vencedora da edição 2014: Vanessa Barbara (Romance), Adriana Griner
(Contos) e Sônia Barros (Poesia), em bate-papo com o jornalista Omar Godoy
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Caetano Galindo autografa Ensaio sobre o entendimento humano, vencedor
do Prêmio na categoria Contos em 2013. Abaixo, os vencedores da edição 2017:
Marcelo Degrazia (Contos), Sônia Barros (Poesia) e Henrique Schneider (Romance)
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“Todos esses projetos, Um Escritor na Biblioteca, Oficinas de Criação
Literária, Prêmio Paraná de Literatura, Aventuras Literárias, além de outros, se inserem no objetivo de transformar efetivamente a Biblioteca Pública
em uma referência cultural”, explica Pereira.
Segundo ele, independentemente do alcance e do número de participantes, a diversidade de projetos e oportunidades oferecidas ao público
“conseguem provar que a Biblioteca Pública do Paraná pode ser um espaço lúdico, de encanto e propenso a dilatar a consciência das pessoas sobre
o mundo que as rodeia. Os livros continuam a ser a alma da Biblioteca
Pública, mas ganharam agradáveis companhias”.
São várias frentes com este objetivo e “todas têm resposta positiva
do público”, acrescenta.
As Oficinas de Criação Literária, assim como as Oficinas de Ilustração,
com três dias de duração em média, extrapolam a simples transferência da
experiência dos autores aos alunos. “Elas transformam-se em troca de experiências entre os participantes, o que enriquece o evento”, afirma Pereira.
Há mais. O projeto Aventuras Literárias, coordenado pela Seção
Infantil da Biblioteca Pública, é uma oportunidade para que crianças e jovens tenham contato direto com autores. Desde 2011, mais de 60 escritores e ilustradores tiveram encontros com o público infantojuvenil. “É importante para dessacralizar a figura do escritor e aproximá-lo dos leitores
desde a infância”, diz Pereira. Com a mesma função, há os bate-papos na
Biblioteca, que, com a troca de ideias sobre livros e literatura, se tornaram
uma lúdica e agradável rotina.
Os lançamentos de livros no espaço da Biblioteca Pública cumprem
o mesmo objetivo. “Eles propiciam o conhecimento do lugar a pessoas que
às vezes nunca haviam entrado na Biblioteca ou àqueles que há muito tempo não voltavam ao local”, comenta o diretor da BPP.
As publicações próprias há muito ocupam espaço importante nas atividades da Biblioteca Pública do Paraná. Atualmente, uma delas é o jornal
Cândido, cujo nome homenageia a rua — Cândido Lopes — em que a insti124

Sérgio Vilas-Boas ministrou em 2012 uma Oficina de Criação — Jornalismo Literário
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tuição está situada. Desde agosto de 2011, a Biblioteca passou a editá-lo. O
Cândido é a única publicação sobre literatura, com circulação mensal, feita
por uma biblioteca pública no país. O jornal, considerado uma das principais publicações culturais do Brasil, nunca deixou de circular. “O Cândido
resgata uma tradição de publicações culturais do Paraná, a exemplo da revista Joaquim e do jornal Nicolau. Seu lançamento marcou o início de um
novo tempo para a Biblioteca Pública, um tempo de modernização, e de
sua expansão como espaço múltiplo e cultural”, analisa Pereira.
Anteriormente, de 1990 a 1994, circulara em apenas dois números o
Leia Paraná, informativo trimestral de interesse das bibliotecas do Sistema
Estadual, com apoio operacional do Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (Ipardes). Também nessa época circulou por 28 números, com 785 exemplares, o boletim informativo Agenda Cultural, editado
mensalmente, veiculando a programação cultural e informações sobre os
serviços da Biblioteca Pública.
No país, em 1990 fora eleito o carioca Fernando Collor — nascido
no Rio de Janeiro e radicado em Alagoas —, o primeiro civil a chegar à
presidência da República pelas eleições diretas depois do período militar
e o primeiro presidente a sofrer impeachment, deixando o governo em 1992,
sendo substituído pelo vice Itamar Franco (1930-2011). No Paraná, governava Roberto Requião, que sucedera a Alvaro Dias. Requião teria mais
dois mandatos (2003 a 2010).
O antecessor do Cândido, Jornal da Biblioteca, foi publicado, quadrimestralmente, de 2003 a 2006, com edição do jornalista Jacques Brand,
durante a gestão de Cláudio Fajardo (2003-10). A publicação era distribuída no Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. O jornal publicado atualmente é distribuído, Brasil afora, a 2 mil pessoas. “O retorno é o melhor
possível”, diz Pereira. Outros 8 mil exemplares são entregues, gratuitamente, na Biblioteca e em outros pontos culturais do Paraná. “O Brasil nunca
teve tanta gente escrevendo e publicando quanto hoje. Buscamos, de alguma forma, a cada edição, refletir essa variedade da literatura contemporâ126

Allan Sieber esteve à frente de uma Oficina de Ilustração
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nea, seja nos inéditos ou nas fontes que ouvimos nas reportagens. Sem privilegiar grupos ou estéticas literárias. Por isso, nomes consagrados, autores
cujas obras ainda precisam ser descobertas por um número expressivo de
leitores e estreantes convivem nas páginas do Cândido”, afirma o jornalista
e escritor Luiz Rebinski, editor do jornal.
Além disso, Rebinski ressalta outro papel do jornal: “O Cândido tem
se mostrado um importante espaço para dar voz à literatura paranaense.
Em praticamente todas as edições, há textos de autores de nosso Estado”.
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Ernani Ssó foi um dos convidados do Aventuras Literárias,
projeto da Seção Infantil cujo objetivo é mostrar ao público
infantojuvenil a importância da leitura
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UNHA E CARNE COM A COMUNIDADE

Sansão José Loureiro, morto em 2017, foi um dos maiores doadores
de livros à Biblioteca: “A ideia é compartilhar a satisfação”
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A

s trocas de experiências, como nos projetos desenvolvidos pela
Biblioteca, extrapolam o campo cultural, convivendo unha e carne com o
perfil comunitário. Ao longo de sua história, sempre recebeu de bom grado, por exemplo, doações para seu acervo, principalmente em seus primórdios, quando comissões se formavam na comunidade para coletar livros.
Desde o capitão Domingos Martins de Araújo e o vigário Dâmaso
José Correia, na vila de Castro, Jesuino Marcondes e o Barão de Tibagi,
na freguesia de Palmeira, capitão Miguel José Correia, na vila do Príncipe,
Antônio de Sá Camargo, o Visconde de Guarapuava, na vila do mesmo nome, e nos arredores de Curitiba, Manoel de Oliveira Franco, que compuseram a primeira comissão que arrecadou livros, esta prática sempre bem-vinda propiciou estantes forradas por razoáveis quantidades de exemplares,
em maior ou menor diversidade de temas, na Biblioteca Pública do Paraná.
Em tempos modernos, o juiz e professor emérito da UFPR Sansão
José Loureiro, mineiro de Uberlândia, um leitor voraz, notabilizou-se pela
doação de livros à Biblioteca ao longo de três décadas. Ao que consta, ele é
o maior doador de livros da história da instituição, com a entrega de 7 mil
exemplares. Antes de morrer (em 6 de abril de 2017), em entrevista concedida em novembro de 2014, à edição nº 4 do jornal Cândido, ele comentara
seu costume de doar livros depois de tê-los lidos: “A ideia é dividir, compartilhar toda a satisfação que um livro pode proporcionar e ajudar quem
quer e precisa estudar”.
Loureiro começara sua relação com a literatura nos anos 1940, com
a leitura do livro Pitoco e Pitolé, distribuído como brinde pelo Biotônico
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Fontoura. Na Biblioteca Pública do Paraná, leitores fiéis como Loureiro,
amante dos clássicos e de literatura contemporânea, aguardavam ansiosamente os livros que ele doava, em edições atualizadas e sempre em perfeito
estado de conservação.
Outro doador contumaz foi o professor, escritor e crítico literário
Wilson Martins (1921-2010), que entregou a maior parte de seu acervo à
Biblioteca Pública. “Ele não guardava os livros. Terminava de ler e os encaminhava à Biblioteca”, comenta Maria Marta Sienna.
A instituição recebe em doações 30 mil livros em média por ano, dos
mais diversos gêneros. Há uma legião de pessoas que “depositam” seus livros, muitas vezes sem se identificar ou fornecer endereços.
O escritor Miguel Sanches Neto, autor de Chove sobre minha infância e
Um amor anarquista, entre outros, é um doador constante. Além de livros de
outros autores, doa as próprias obras. “Assim que um livro é lançado, ele
nos traz dezenas de exemplares para serem encaminhados às bibliotecas do
interior, além de ficarem também em nosso acervo”, conta Maria Marta
Sienna. A Divisão de Extensão da Biblioteca atende, com essas doações, boa
parte das bibliotecas vinculadas ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.
Outro que costuma encaminhar livros com regularidade a esta Divisão
é o próprio diretor da Biblioteca Pública do Paraná, Rogério Pereira. Fez
isto após o lançamento de seu romance Na escuridão, amanhã e repete o gesto
sempre que recebe livros das editoras com as quais mantém contato, contribuindo para encorpar o acervo da Biblioteca pela qual é responsável.
Uma das pérolas entre os cinco mil volumes do acervo atual de obras
raras da Biblioteca Pública do Paraná, o livro Orlando furioso, do poeta italiano renascentista Ludovico Ariosto, em edição de 1584, foi encontrado,
menosprezado pelo descaso e pelo tempo, no subsolo do prédio, em abril
de 1994, pela bibliotecária Fúlvia Dall Acqua Brustolin e pelas estagiárias
Cláudia Felisbino e Eliana Ribeiro, sem registro de como chegara às estantes da Biblioteca, já que em gestões anteriores não havia preocupação em
anotar os nomes de doadores. Ou seja, foi uma doação anônima.
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Orlando furioso, em edição reencadernada, com manuscritos de Giamboni,
do século XVI, é a obra mais antiga do acervo da Biblioteca
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A “descoberta” do livro, em papel linho, com 750 páginas, boa parte
delas ilustrada, que está guardado entre obras raras, se deu durante a reforma empreendida na gestão de Valéria Prochmann, que paralisou as atividades no prédio central de dezembro de 1993 a setembro de 1994. “Este
tempo de reforma causou a maior polêmica, na época. Mas, se fôssemos
fazê-la por partes, demoraria um ano e meio”, justifica Valéria.
Ela providenciou um reforço nas sete bibliotecas municipais que faziam parte do sistema da Biblioteca Pública para atender à demanda de
leitores e, ao mesmo tempo, convocou os funcionários da sede central para
arrumar e catalogar todo o acervo da instituição. Apesar de boa parte dos
funcionários ter torcido o nariz para o ambiente pouco propício ao trabalho em meio às obras, Valéria tornou a convocação irreversível.
Durante o trabalho, Orlando furioso, em edição reencadernada, com
manuscritos de Giamboni, foi encontrado e devidamente catalogado no
acervo da Biblioteca Pública do Paraná em Literatura Italiana — 851.32,
encontrando-se hoje em uma espécie de cofre. A história deste livro merece capítulo especial.
Sua primeira edição veio a público em 1516, portanto 16 anos depois do descobrimento do Brasil. Considerada obra-prima da poesia italiana, tornou-se a preferida tanto de famosos, como Miguel de Cervantes
(1547-1616), Galileu Galilei (1564-1642) e Voltaire (1694-1778), quanto
de anônimos: camponesas costumavam cantar de memória largos trechos do poema, tal era sua identificação com as mulheres injustiçadas
“retratadas” pelo autor. Segundo críticos, Ludovico Ariosto, que viveu
entre 1474 e 1533, surpreende nesta obra com a lucidez da tese de que
razão e loucura são inseparáveis, mesmo em figuras modelares da tradição medieval.
É o caso do guerreiro Orlando que, por amor de Angélica, bela princesa oriental, deixa o exército cristão de Carlos Magno e começa a busca que o levará à loucura. Esta paixão corresponde à primeira parte do
livro. Há outras duas: a segunda aborda a guerra entre cristãos e mouros
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e, a terceira, os amores de Rogério e Bradamante. A obra teve forte influência na literatura europeia, traduzida por Cervantes, Spencer, Walter
Scott e Byron.
Na Biblioteca Pública, a entrega desta raridade e como ela chegou
às suas estantes até hoje é um mistério. Na biblioteca da UFPR há outro
exemplar de Orlando furioso, só que em edição datada de 1824.
Em relação a obras raras, sobra uma observação crítica da ex-diretora Sônia Maria Breda, que ficou no cargo de 1987 a 1990: “Faltam em
nossa Biblioteca técnicos com conhecimento e dedicação especial a livros
raros. Acho que houve cuidado apenas de preservação, mas não de conhecimento mais aprofundado, estudo, projeto voltado para as obras raras. A
curiosidade, na minha época, ainda era a documentação paranaense que
a gente estava tentando microfilmar, com a ideia de preservação e como
divisão à parte, para conseguir preservar a memória sobre o Paraná ao
máximo. A própria estrutura da Biblioteca é muito grande; são muitos
serviços e com uma equipe reduzida tecnicamente não conseguia atender
todos esses setores”.
Usuários fiéis do acervo da Biblioteca, que inclui de obras raras a
revistas em quadrinhos, os frequentadores, desde os primórdios até os dias
atuais, escrevem a cada dia uma parte da história dessa instituição, da qual
são a razão principal.
O capítulo III, em seus artigos 14 e 15, do Regimento Interno,
publicado em 1858, por ordem do presidente da província, Francisco
Liberato de Matos, previa que “A Bibliotheca estará aberta todos os
dias, excepto aos domingos, dias santos e de festividade nacional, das
oito horas ao meio dia e das três às cinco da tarde. Têm entrada franca
na Bibliotheca, todas as pessoas que comparecerem decentemente vestidos e se quizerem dar a leitura ou exame de alguma obra”. Em seu funcionamento atual, franqueada ao público de segunda a sexta das 8h30
às 20 horas e aos sábados das 8h30 às 13 horas, a Biblioteca Pública do
Paraná vive em função de seus frequentadores, que já chegaram, nos
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anos 1990, a cinco mil e depois a oito mil pessoas por dia e hoje são 2
mil visitantes, em média, por dia.
“Atualmente, a Biblioteca Pública deixou de ser fonte única de consulta e de leitura. Além da ‘concorrência’ do meio virtual, a cidade tem
dezenas de bibliotecas não só públicas, mas em universidades, colégios etc.
Essas são as circunstâncias atuais”, comenta Rogério Pereira, endossado
por boa parte dos ex-diretores da instituição, inclusive aqueles que a dirigiram nos anos 1990.
Entre os fatos curiosos registrados na convivência entre aqueles que
frequentam a Biblioteca, há um anotado em 1959 pela então bibliotecária
Nancy Westphalen Corrêa, que deixaria a maioria abismada, pelo menos
aqueles que gostam de futebol e vibraram com a conquista de 1958, quando a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo na Suécia.
“Tínhamos a bibliotecária Luciana Rosenthal, muito inteligente, culta,
de origem italiana, que falava vários idiomas. Assisti ao seu desespero para
tentar ajudar um jovem estudante a encontrar a biografia de uma pessoa.
Depois de 15 minutos, fui perguntar os porquês. Para um trabalho escolar,
o rapaz queria saber quem era Edson Arantes do Nascimento e ela disse
que não achava em lugar nenhum. Eu lhe falei: você não acha porque é o
Pelé. Em pleno 1959, ninguém sabia o nome do Pelé. Eu por acaso tinha conhecido Pelé em viagem ao Rio, com um amigo da família, logo depois de
o Brasil ter vencido a Copa do Mundo. A Biblioteca era local de pesquisa.”
Na mesma época, um leitor se destacava pela assiduidade. Ele chegava por volta de 20h30. “Primeiro, ficava escolhendo o que queria. Depois,
conversava conosco até o horário de fechamento, 22 horas”, lembra Nancy.
O nome deste frequentador: Dalton Trevisan.
Nesse universo humano que a frequenta, um leitor misterioso ainda
provoca curiosidade entre as bibliotecárias. Desde 2016, ele esconde uma
barra de chocolate Talento entre os livros, com o cuidado de não repetir
a seção, provavelmente para não ser identificado — às vezes, deixa o presente entre publicações de literatura, outras de história ou de livros de re140

ferência. Quem conhece a narrativa, prefere acreditar que se trata de uma
recompensa desse personagem para algum outro leitor, porque nenhuma
maldade foi descoberta em sua doce iniciativa.
Maior surpresa do que encontrar barras de chocolate entre os livros
foi a de um leitor que encontrou um tijolo, pintado em forma de livro, em
uma das estantes da Biblioteca. Ele estava inconformado por não achar o
livro Desassossego (volume III), de Fernando Pessoa. O “livro tijolo” trazia
uma assinatura e uma dedicatória, “À desordem daqueles que amamos
por sua capacidade de destruir hábitos e revelar mutabilidades, eis que hoje vi televisão”.
Sempre alinhado, de terno e gravata, sapatos brilhantes e só as meias
com cores destoantes, Antônio Wagner Cusatis — outro frequentador contumaz — perturbava o silêncio de outros frequentadores das salas na Biblioteca
ao ler em voz alta ou do fim para o início das palavras — lia o poeta romano Ovídio e o filósofo grego Aristóteles —, ou falar sozinho em vários
idiomas — francês, italiano, alemão, espanhol, inglês e até latim.
Certa vez, leu, em 40 dias consecutivos, 15 volumes das Obras completas do Padre Antonio Vieira (uma dessas coleções disponíveis foi comprada pela
Biblioteca Pública em 1928). Sua frequência à Biblioteca iniciara em 1959,
quando tinha 19 anos, e só se encerrou com sua morte, em 2016.
Ele chegava diariamente à Biblioteca Pública antes da abertura de
suas portas, às 8h30, e ia embora por volta das 18h30. Almoçava em restaurantes ou bares próximos, nos quais geralmente não pagava suas refeições, “pois era uma pessoa muito querida de todos”, lembra-se a bibliotecária Alice Ywatsugu.
Tão pasmos quanto os outros frequentadores ficavam as bibliotecárias, que acabaram acostumadas com sua presença e o adotaram. Em
uma determinada situação, promoveram uma “vaquinha” para comprar-lhe meias condizentes com sua vestimenta, além de barbeador e outros
utensílios de higiene e uso pessoal. “Virou uma pessoa de minha família.
Conversava com ele sobre pedras preciosas, sobre viagens (me contou que
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pousara uma noite no Pico Marumbi), entre outros assuntos”, diz Roberta
Trevisan, que desde 1994 trabalha na Biblioteca na seção de Filosofia e
Religião, na Divisão de Obras Gerais.
As bibliotecárias notaram quando, sem avisar ninguém, Cusatis, que
fora “adotado” por elas, deixou de frequentar a Biblioteca. Foram procurá-lo
em uma pensão onde morava, na Rua Augusto Stellfeld, contudo, estava internado no Hospital das Clínicas, onde foi visitado pelas bibliotecárias, entre
as quais Alice. “Ele queria água, estava com muita sede”, conta, tristonha.
Cusatis morreu aos 76 anos, vítima de leucemia. Além de seu falecimento, as mortes de dois outros frequentadores, esses no ambiente da
Biblioteca, também foram anotadas como fatos que causaram comoção
tanto aos funcionários quanto aos leitores que lá estavam.
Uma delas foi a do médico Wagner Vieira, de 68 anos, encontrado
falecido, por morte natural, em um dos banheiros da Biblioteca, em 14 de
dezembro de 2007. Outro a morrer no interior da Biblioteca foi o recepcionista Altair Lopes Trindade, de 46 anos, que sofreu um ataque cardíaco
em 10 de junho de 2008.
Quem, contudo, vive literalmente na Biblioteca há 15 anos e, entre
milhares de pessoas, dá razão à sua existência é o leitor Sérgio Luís Loes,
um recordista de leitura (leu, em um ano, 263 títulos), que foi entrevistado pelo jornal Cândido. No cardápio literário deste professor aposentado,
a variedade vai de Thomas Pynchon (Vício inerente) a Padre Marcelo Rossi
(Ágape). Assim como o Livro do desassossego, de Fernando Pessoa, pode estar
na ordem do dia junto com A cabana, best-seller de William P. Young que mistura autoajuda e ficção. As sinopses dos romances que lê lhe vêm à cabeça
com uma facilidade inversamente proporcional ao nome dos autores desses
livros. “Leio tanta coisa que não consigo guardar”, comentou.
Na época da entrevista ao Cândido, o leitor ficou sabendo que Loes
é catarinense de Indaial, professor aposentado e que há 15 anos morava
em Curitiba. Ele disse à reportagem que em 2011 e 2012 leu o equivalente
a 1,3 livro por dia e que garante ler um romance de 400 páginas em dois
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dias. O início deste apego à leitura, segundo ele, se deu por sua personalidade retraída. “Não gostava muito de brincar com as crianças da minha
idade. Não gostava de futebol nem de ficar na rua, então me isolava em
meu quarto, para ler”, explicou, falando baixo e de modo pausado, com
forte sotaque catarinense.
Para Loes, pouco importa o nome impresso na capa de um romance.
Segundo ele, há outros atrativos em uma obra que podem entusiasmá-lo.
“Sempre leio a orelha do livro, para ver se a história me atrai. Também vou
pelo título e sou leitor voraz de romance policial e de mistério.”
Ainda assim, sempre que um livro lhe agrada, procura outros títulos
do mesmo autor, mesmo que desconhecido. Por este motivo, leu a sequência de Harry Potter e vários romances de Ignácio de Loyola Brandão. O
desapego com nomes de escritores, no entanto, pode ser explicado pela profusão de livros que lê. Ele é daqueles leitores que se deixam levar por uma
das primeiras possibilidades da literatura: a fuga da realidade. A ideia da
literatura como uma viagem, em que o leitor vive as mesmas aventuras do
personagem o atraiu. “Parece que eu estou vivendo a história”, diz. Por isso, a criatividade é o que mais lhe chama a atenção em um livro. A capacidade dos escritores de inventar situações, histórias e mundos lhe fascina.
“Fico pensando como um escritor pode inventar tantas coisas, a riqueza
dessas pessoas.”
Outra pessoa que certamente deveria pensar muito sobre isso, e o fazia de forma científica e crítica, era o intelectual Wilson Martins, professor,
escritor, magistrado, historiador e crítico literário, autor, entre tantos livros,
de História da inteligência brasileira, que poderia ser o seu codinome. Wilson
Martins, contemporâneo de Bento Munhoz da Rocha Neto (que falecera em
12 de dezembro de 1973), morreu, aos 88 anos, em 30 de janeiro de 2010.
O fato não passou despercebido em todo o país, inclusive em bibliotecas,
como a Biblioteca Pública do Paraná, que o tinha muito presente em livros
de sua autoria e em títulos por ele doados.
Além da vida representada por seus leitores em todos os tempos, há
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outros fatos que merecem registro na história da Biblioteca Pública: amea
ças com bombas, que assustaram tanto seus frequentadores quanto transeuntes. Todas não passaram de trotes.
A primeira ocorreu em 22 de outubro de 2002, quando um telefonema à redação de um dos jornais da capital paranaense avisou que haveria
uma bomba no interior do prédio. Foi feita uma vistoria do Comando de
Operações Especiais da Polícia Militar, que nada constatou. Uma semana
depois, repetiu-se a ameaça, que também não passou de trote.
Oito anos depois, em 4 de março de 2010, uma suspeita de bomba tumultuou toda a região da Biblioteca. Algumas pessoas viram um homem colocando uma bolsa embaixo da escadaria de entrada do prédio. Novamente,
o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar foi solicitado e desta vez o esquadrão antibombas não só isolou a Rua Cândido Lopes, como
usou uma pequena quantidade de explosivos para abrir a bolsa. O barulho
da explosão e a movimentação no local geraram aglomeração de curiosos
e lentidão no trânsito da região central da cidade.
O cotidiano dos curitibanos, aliás, há muito deixara de ser pacato,
convivendo com novos costumes e hábitos de ares metropolitanos, absorvendo malefícios e benefícios deste perfil.
Nos dias 6 e 7 de julho de 1980, Curitiba tornou-se a sétima cidade
a receber a visita da autoridade maior da Igreja Católica: uma multidão de
1 milhão de pessoas recepcionou o Papa João II, especialmente em frente
ao Palácio Iguaçu. Fato marcante foi sua ida a um local onde imigrantes
poloneses haviam mantido uma fábrica de velas, morando em sete casas
típicas em forma de aldeia, em meio a um bosque de 48 mil metros quadrados, onde se misturam plátanos, araucárias, ipês, cedros e carvalhos,
entre outras árvores. O local, que lembra a chegada dos primeiros imigrantes poloneses a Curitiba em 1871, ficou conhecido como Bosque do Papa,
também de origem polonesa.
Em 1983, a informação de uma novidade assombrou e mudou o
mundo de vez, com a interligação de todos seus continentes e virou man149
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chete em quase todos os jornais brasileiros, inclusive os paranaenses, como o Diário do Paraná, em sua edição 7.385. A internet foi desenvolvida no
auge da Guerra Fria, nos anos 1960, a partir de pesquisas militares. No
Brasil, sua exploração comercial foi liberada em 1995. Universidades como as federais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro estavam conectadas à rede desde 1989.
Na vida do país, em 1983, a população partilhava de notícias esparsas, mas uma grande parcela ansiava por mudanças significativas não só
no campo da informática, mas por transformações especialmente na seara política. Em 12 de janeiro de 1984, com o Paraná governado por José
Richa, Curitiba sediou o primeiro grande comício pedindo a realização de
eleições em todo o país, com o movimento “Diretas Já”, que reuniu cerca
de 30 mil pessoas na Boca Maldita. O país era governado pelo último presidente militar, o carioca João Figueiredo, que, ao comentar que consolidaria a abertura política, reivindicada pela maioria dos brasileiros, prometeu
“prender e arrebentar quem se opusesse”.
“Bombas” de outro calibre constam da história da Biblioteca Pública
do Paraná. Uma celeuma foi criada quando, por exemplo, entre as décadas de 1980 e 1990, o local passou a ser frequentado por meninos de rua
e, ao contrário dos trotes dos explosivos, causaram “tumultos internos”.
Em meados de 1980, “gangues” dos meninos de rua disputavam espaço na Biblioteca, segundo a bibliotecária Alice Ywatsugu. “Sempre vinham em grupos de dez, liderados por um chefe. Tinham muita coisa em
comum: o cheiro de cola de sapateiro, o fato de virem da Casa do Pequeno
Jornaleiro e de ficar na Biblioteca infantojuvenil, que naquela época era
separada da central”, lembra.
De acordo com depoimentos de funcionários, esses menores cometiam
pequenos furtos no centro da cidade, especialmente na saída de bancos nos
dias de pagamento (1º a 10) e passavam boa parte do tempo “albergados”
na Biblioteca. “Quem sabia ler, pegava um gibi e, quem não sabia, passava o tempo pintando ou jogando algum brinquedo disponível”, diz Alice.
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Chegavam antes de a Biblioteca abrir para pegar um lugar na extensa fila de entrada da divisão infantojuvenil, iam direto para o banheiro, “mas ficavam no recinto respeitosamente. Seu chefe lhes dizia: nada de
zoeira e de roubar as tias aqui dentro”, afirma a bibliotecária.
As bibliotecárias tentaram inúmeras vezes providenciar banho para
os menores, pois o cheiro de cola, segundo elas, era insuportável. Eles não
aceitavam. “Tinha tudo na Casa do Pequeno Jornaleiro, mas a sujeira os
diferenciava”, considera Alice.
Do dia 1º ao dia 10, geralmente sumiam. “Com dinheiro, eles não
precisavam da biblioteca. Voltavam depois para a rotina aqui. Quando
se juntavam, as funcionárias já sabiam: estavam estudando furtos. Porém,
nunca provocaram qualquer incidente na Biblioteca”, frisa.
A celeuma continuaria na gestão seguinte.
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A Seção Infantil atrai público diariamente. Acima, jogos de tabuleiro no Sábado Lúdico
e, abaixo, o espaço remodelado na segunda fase de modernização do prédio
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ento e trinta e seis anos após a emancipação política do Paraná,
ou seja, no dia 19 de dezembro de 1989, e, portanto, muito tempo após o
surgimento dos dois maiores times em atividade, foi criado o terceiro clube
de futebol da capital paranaense, Paraná Clube, resultado de uma série de
fusões de outras agremiações.
Outros fatos, no entanto, provocaram mudanças irreversíveis naquele
período. No biênio 1989/1991, o mundo comunista literalmente balançou,
com a Queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989 e, em 26 de
dezembro de 1991, a dissolução da União Soviética (URSS). Esses fatos geraram não só quilos de manchetes na imprensa, como extensa bibliografia.
Ao assumir, em 1991, a direção da Biblioteca Pública, Valéria
Prochmann incorporou a divisão infantojuvenil à sala central e terminou,
a partir dessa incorporação e outras medidas internas, com as filas de escolares que se formavam até a farmácia Colombo, na esquina das Ruas Dr.
Muricy com XV de Novembro. O acervo infantojuvenil foi distribuído por
todo o recinto e, com a orientação das funcionárias, os próprios estudantes
faziam as pesquisas.
Segundo Cláudio Fajardo, diretor da Biblioteca Pública de 2003 a
2010, em entrevista ao jornal Cândido, o que mais o entusiasmava era o
atendimento a estudantes. “O acervo da Biblioteca Pública é riquíssimo.
Escolas e até mesmo cursinhos pré-vestibular geralmente não oferecem bibliotecas. A Biblioteca supre toda essa demanda de alunos que recorrem
ao nosso acervo.”
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Na época, Fajardo, já falecido, se referia a estudantes como Michel
Sales, de 16 anos, que estava no 3º ano do Ensino Médio e vinha de Pinhais,
na Região Metropolitana de Curitiba, toda sexta-feira para emprestar livros. “Prefiro as histórias de ficção científica. Venho com algumas indicações das minhas pesquisas e sempre recebo boas sugestões dos funcionários”, comentava Sales.
Curitiba, na década compreendida entre os anos 2000 e 2010, apesar
de cair de sétima para oitava cidade mais populosa do país, teve um crescimento de 10,05%, passando de 1.587.315 para 1.746.896 pessoas, segundo
o IBGE. E o crescimento populacional no centro da cidade foi mais acentuado, evoluindo 14,3%, passando de 32,6 mil pessoas para 37,3 mil pessoas.
O fluxo de frequentadores da Biblioteca Pública do Paraná, especialmente
dos mais jovens, pode encontrar uma explicação neste fato.
Mas o fim das filas no tempo de Valéria, a partir de medidas internas, inclusive a distribuição por toda a sede do acervo infantojuvenil, não
determinou o fim dos problemas. O sentimento de “rejeição” dos funcionários às mudanças ampliou-se de vez com a decisão da diretora de tirar a
catraca da entrada da Biblioteca e de a liberar aos “problemáticos” menores de ruas. As repercussões internas e externas alcançaram tal nível que
em julho de 1992 foi organizado um seminário sobre crianças de rua, com
a participação de diversos especialistas.
A equipe de funcionários e estagiários da Biblioteca recebeu informações sobre o Estatuto da criança e do adolescente, e assistiu ao filme Guerra dos
meninos, de Sandra Werneck, baseado em livro do mesmo título, de Gilberto
Dimenstein. O seminário foi encerrado com a exibição de uma peça montada por menores de rua — Paçoca e Rogério: vítimas da sociedade. “Aprendemos
que não se pode segregar, discriminar e nem rejeitar as crianças de rua”,
comenta Valéria.
A ampliação do acervo da Biblioteca Pública também chamou a atenção do setor em todo o país. Tanto que o modelo de aquisições para o acervo em Curitiba foi apresentado por Valéria, em 1994, no Rio de Janeiro,
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no Seminário “A economia política do livro”, promovido pela Biblioteca
Nacional, com a participação, entre outras personalidades, do então ministro da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet.
Valéria conta que esse modelo foi definido em um documento, “A
composição do acervo — diretrizes para uma política de seleção e aquisição”, elaborado em 1991 e editado em 1992. Ela traz na ponta do lápis
os números dessa política: foram realizados 18 procedimentos licitatórios
e adquiridos 3.636 novos títulos, num total de 16.438 volumes de livros, 9
enciclopédias, 460 materiais audiovisuais, 81 novas assinaturas e aquisição
de 2.330 títulos e 30.036 fascículos de periódicos, entre outros.
Curiosamente, ao assumir a direção da Biblioteca Pública, Rogério
Pereira deparou-se com uma contradição. “Recebi a informação de que a
Biblioteca não tinha rubrica orçamentária para compra de livros. Ou seja,
comprar livros era sempre uma batalha muito grande. Porém, temos conseguido renovar o acervo. O que me causou certo espanto naquele início
é que a Biblioteca anteriormente ficou muitos anos sem comprar nenhum
livro. Isso me pareceu espantoso.”
Uma de suas primeiras providências foi solicitar a autorização à
Secretaria de Estado competente para normatizar a rubrica. Atualmente,
a compra é feita via licitação e com recursos conseguidos, inclusive, via Lei
Rouanet. Sem maiores mistérios.
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istérios também fizeram parte das acomodações da Biblioteca
Pública. Seus jovens frequentadores nos anos 1950 e 1960 apertavam os lábios de curiosidade em apostas para saber o que havia depositado em uma
sala no terceiro andar do prédio, em frente à sala da direção.
O zeloso guardião das chaves da misteriosa sala era o bibliotecário
Ângelo Antônio Dallegrave, formado na primeira turma em especialização
em Biblioteconomia na UFPR, em 1952, da qual participaram 23 pessoas.
Nesta turma, 88 pessoas começaram o curso, segundo uma das alunas que
o concluíram, Nancy Westphalen Corrêa, que assumiu a direção da própria
Biblioteca em 1968. O curso, ministrado no antigo Colégio Santa Maria,
tinha aulas de catalogação, bibliografia, classificação e de história do livro,
ministrada pelo professor Wilson Martins, lembra Nancy, hoje com 87 anos.
Religioso ao extremo, adepto do Catolicismo pré-Concílio Vaticano
II, Dallegrave separava na sala, apelidada de “Cemitério”, livros que considerava “imorais ou que se opusessem à fé”, de acordo com o jornalista
Aroldo Murá, assessor de imprensa da Biblioteca de 1962 a 1964, na gestão de Luiz Gonzaga Paul.
Obras assinadas por Cassandra Rios, Pitigrilli, Oscar Wilde, títulos
que contestassem dogmas da fé cristã ou mesmo os que faziam apologia ao
Protestantismo ou ao Espiritismo e teses reencarnacionistas ficavam longe
dos leitores. Assim como obras que trouxessem informações sobre sexo —
Kamasutra, nem pensar.
O catálogo dos livros estava na cabeça de Dallegrave e com ele foi
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sepultado, segundo Murá. “Sobre nós, jovens naquelas décadas, essa sala
exercia o fascínio do fruto proibido, gerava mil e um voos”, complementa.
Houve época em que vários livros mereceram a designação de
“Empréstimo especial”. Eles podiam ser emprestados, mas em condições
peculiares. Desta lista, faziam parte livros que tivessem ligações com judeus
ou alguma motivação judaica ou antijudaica. Exemplos: O judeu internacional, Os protocolos do sábio Sião, O sexo na Alemanha nazista, A implosão da mentira
do século, entre outros.
Entre os milhares de leitores que já grudaram os olhos e os cérebros
nos caracteres e ilustrações dos livros e outros documentos da Biblioteca
Pública do Paraná estão aqueles que os produzem: os escritores.
Autor de vários romances, Miguel Sanches Neto, nascido em Peabiru,
no Norte do Paraná, conta: “Meu encontro com a Biblioteca Pública do
Paraná se deu em 1983, quando me mudei pela primeira vez para Curitiba.
Envolvido com os preparatórios para o vestibular, não me fiz um grande
frequentador da Biblioteca nos breves meses em que morei na capital. Foi
em minha segunda chegada, já formado em Letras, em 1987, que fiz de
seu prédio mais do que um lugar de tomar livros emprestados. Vivendo em
uma pensão nas imediações do Passeio Público e depois em um bairro periférico, passava meu tempo livre na sala de literatura, onde li o máximo
que pude, numa sede de conhecer de quem teve uma formação falha na
época da ditadura militar”.
Sanches Neto ainda acrescenta: “A Biblioteca foi o centro de minha
vida entre 1987 e 1990, quando me mudei para Florianópolis. Voltei a morar em Curitiba mais duas vezes, e nunca perdi o fascínio pelo prédio que
abrigou o jovenzinho sem parentes na cidade que fez daquele endereço uma
espécie de primeiro lar”.
Ele não destoa de seu tear poético ao comentar a sua convivência
contínua com a Biblioteca Pública: “Retorno sempre à Biblioteca para dar
palestras e oficinas, o que para mim é uma oportunidade de reencontrar,
perdido entre as estantes, o rapazinho que fui. Todo leitor assíduo é um
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fantasma que continuará vagando eternamente por este prédio infinito”.
Em 1989, ano em que conquistou o prêmio Luis Delfino, com Inscrições
a giz, Sanches Neto organizou no auditório da Biblioteca a I Semana de
Literatura Paranaense, para a qual convidou os autores que havia “descoberto” no próprio local: Jamil Snege, Valêncio Xavier e Roberto Gomes,
entre outros.
Para Sanches Neto, a Biblioteca Pública do Paraná aparece como
uma das locações mais importantes de seus livros, como no recente A Bíblia
do Che (2016). “É nela que o narrador, o detetive Professor Pessoa, passa o
seu tempo tentando resolver um crime misterioso.”
Cezar Tridapalli, autor dos romances Pequena biografia de desejos e O
beijo de Schiller, define-se como um curitibano enraizado. “Desde cedo tive na Biblioteca Pública do Paraná o lugar das minhas viagens. Como um
adolescente da baixa classe média curitibana iria conhecer o mundo? Foi
lá, entre leituras cujo critério eu não saberia decifrar, que minha cabeça de
leitor abstraiu Curitiba, expandindo-a. Minhas lembranças trazem enevoa
das imagens do jornal Nicolau, um livro de Guy de Maupassant e outro de
Anatole France. Mas foram tantos países, tantas personagens... Ao mesmo
tempo, meus mapas mostravam sempre o mesmo lugar: tudo na Cândido
Lopes, 133. O planeta morou na Biblioteca Pública nos anos da minha adolescência. Todos os atlas eram inúteis, bastava espetar o alfinete na Cândido
Lopes, morada do mundo. Anos depois, ainda, a Biblioteca Pública se tornaria um cenário, quase personagem, do meu primeiro romance, o Pequena
biografia de desejos. É lá que o protagonista, em meio à vertigem, tem um dos
seus deslumbramentos. Não é para menos.”
Autor de um dos livros de grande sucesso nos anos 1970, Crítica da
razão tupiniquim, que questiona a filosofia no país, o catarinense Roberto
Gomes, autor de vários romances e membro da Academia Paranaense de
Letras, diz que “sempre achei uma maravilha a ideia de Borges [ Jorge Luis
Borges, escritor argentino], segundo a qual o Paraíso Celestial deveria ser
um lugar onde houvesse uma imensa (e infinita, acrescento) biblioteca. Uma
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Luís Henrique Pellanda (acima) e Cezar Tridapalli: escritores paranaenses
que se formaram por meio do acervo da Biblioteca
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pós-vida em tal lugar seria uma delícia. Faltasse a biblioteca, a eternidade
seria coisa muito aborrecida”.
Para ele, “bibliotecas, sejam públicas ou particulares, são o que há
de melhor nessa vida. Elas multiplicam nossas vidas. Multiplicam nossos
amigos, os lugares pelos quais andamos sem jamais ter estado, os amores
que amamos da forma mais explosiva e completa. Além disso, há nas bibliotecas um ambiente sagrado, um silêncio que o resto do mundo perdeu.
Nelas, a qualquer momento, podemos fazer as descobertas mais incríveis”.
Gomes vive neste ambiente, seja em palestras no projeto Um Escritor na
Biblioteca, seja pelas páginas de seus livros.
Luís Henrique Pellanda, autor de O macaco ornamental e Nós passaremos
em branco, também é frequentador assíduo da Biblioteca Pública do Paraná
desde a década de 1980: “Estava no primeiro ou no segundo ano colegial
e, claro, não tinha dinheiro algum para comprar livros, nem em livrarias,
nem em sebos. Não lembro em que ano fiz minha carteira na Biblioteca
Pública, no final da década de 1980. Saía da aula, passava por lá e apanhava um ou dois títulos para as duas próximas semanas. Na época, o ônibus
demorava muito, para vir e para chegar. As viagens, de casa para a escola, e
de volta, levavam no mínimo uma hora, sem contar a espera no ponto. Por
isso aprendi a ler de pé, tinha a idade e a disposição necessárias”, comenta,
complementando:
“Eu lia rápido e devolvia rápido, como se tivesse muito pouco tempo
para ler tanta coisa (desconfiava que, depois de adulto, as coisas mudariam
para pior). Foi no ônibus, portanto, que li quase todos os clássicos da minha
adolescência, e em exemplares emprestados da Biblioteca Pública. Flaubert,
Balzac, Dostoiévski, Stendhal, Thomas Mann, Sartre, Camus, Dickens, Swift,
Tchekhov, Shakespeare e vários poetas. O meu primeiro cânone, organizado intuitivamente, foi construído a partir do acervo da Biblioteca Pública.
Com 18 livros publicados, entre os quais A árvore todas e A palavra algo,
a curitibana Luci Collin, também componente da Academia Paranaense
de Letras, não tem dúvidas: “A Biblioteca Pública do Paraná foi, na minha
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adolescência, a maior referência de cultura da cidade. Era o templo que
não só guardava um universo em livros, mas que congregava as pessoas ao
redor do conhecimento e da criatividade”.
Sua relação com a Biblioteca começa em 1975: “Com 11 anos e levada pela minha avó Lucy, fui até lá pesquisar sobre a história do café no
Brasil; queria participar de um concurso nacional de redações sobre o café e lá encontrei um livro do IBC [Instituto Brasileiro do Café], com fotos
magníficas. Escrevi a tal redação, enviei e acabei ganhando uma menção
honrosa no concurso. Voltei várias vezes, agradecida àquele livro — que
morava e existia lá. Na década de 1970 frequentei muito a Biblioteca para ler (a paixão da época era Padre Antônio Vieira) e por conta também
das incríveis exposições de artes plásticas que aconteciam ali (lembro-me,
em especial, de uma da obra de Debret à qual fui uma dezena de vezes)”.
A ex-diretora Valéria Prochmann diz ter democratizado a oportunidade aos interessados para realizar exposições, por meio de um processo
de seleção pública, e com isso atraído público para a BPP. Segundo ela, foram organizados 93 eventos, incluindo não só artes plásticas, mas também
poesia, fotografia, artes gráficas e até plantas.
Luci Collin também foi atraída, no início dos anos 1980, pelos escritores convidados a palestrar na Biblioteca. “Fui a muitos dos encontros e pude
ouvir Alice Ruiz, Paulo Leminski, Ignácio de Loyola Brandão, Domingos
Pellegrini e tantos outros; também assisti a palestras com convidados internacionais (sobre temas muito abertos, não só sobre literatura).”
Em 1984, no auditório da Biblioteca foi encenada uma peça de sua
autoria, Ser erudito. “Foi uma emoção sem tamanho para mim! De lá pra
cá, lancei livro no saguão da Biblioteca, participei de bate-papo com autores, colaborei no jornal Cândido e, como leitora, acompanho a sua programação, suas atividades diversas, a renovação do acervo, as publicações do
jornal e de livros.”
De extrema convivência com as letras, o advogado Hélio Puglielli,
jornalista profissional desde 1957, é um dos nomes de destaque na história
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da imprensa, da cultura e do ensino da Comunicação no Estado. Para ele,
a Biblioteca Pública do Paraná sempre foi um centro cultural. “Em seu auditório, ao longo de décadas, ouvi palestras, participei de debates, vi projeções de filmes, além de espetáculos musicais e cênicos. Houve uma fase
de minha vida, entre dois casamentos com epílogo em divórcio, que lá me
recolhi muitos dias, ao entardecer, encontrando a serenidade na pesquisa
de livros em suas salas de leitura, anotando os trechos mais significativos
em caderninhos, que — no turbilhão da vida — acabaram perdidos ou,
na melhor das hipóteses, ainda não foram reencontrados. Em meio às lojas, hotéis e lanchonetes, na trepidação urbana do entorno comercial, é o
endereço intelectual que ilumina a rua Cândido Lopes — nome do diretor
de nosso primeiro jornal. Tudo muito significativo.”
Outra que confessa uma estreita ligação com a Biblioteca Pública é
a professora, artista plástica, curadora e crítica de arte Maria José Justino,
também componente da Academia Paranaense de Letras. Aluna dos cursos de Filosofia (UFPR) e de Pintura (Escola de Música e Belas Artes do
Paraná), no final dos anos 1960 e início dos 1970, o espaço da Biblioteca
Pública a acolheu de forma especial, segundo ela.
O então chamado Setor de Belas Artes, no segundo andar, “era um
paraíso para quem se iniciava no mundo da estética e das artes. Essa repartição ficava aos cuidados de uma pessoa sensível e receptiva, Mário
Rubinski. Além de desempenhar o belo ofício de bibliotecário, nos acolhia
com uma orientação segura e viria a tornar-se um grande artista. Amávamos,
Rubinski e eu, os livros e as artes. A turma de Belas Artes tinha encontro
pactuado com a Biblioteca, lá confundíamos o cheiro de tinta a óleo e terebintina com a sensualidade no manuseio dos livros. Para mim, um poderoso acervo, pois naquela época ainda não tínhamos a internet nem as leis
de incentivo à cultura. O acesso às revistas e livros de arte era para poucos.
Nesse espaço encontrávamos narrativas, notícias de exposições, fotos de pinturas e de obras de arte, que nos permitia viajar em muitos mundos. Creio
que ali ganhei musculatura para a profissão que segui”, frisa Maria José.
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Luci Collin frequenta a Biblioteca desde menina. Emprestou livros, teve uma
peça de sua autoria encenada em 1984 no auditório, onde, em 2013, participou
como convidada do projeto Um Escritor na Biblioteca
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LETRAS DESCONEXAS
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mutante Biblioteca Pública do Paraná, que se transferiu para uma dúzia de sedes até a inauguração da atual, em 1954, teve sempre,
além de doadores para seu acervo e leitores assíduos, dificuldades de toda
ordem em seu cotidiano. O roubo de volumes ou a degradação do acervo, por exemplo, são problemas que a instituição enfrenta desde seus primeiros tempos.
Em 1903, Alfredo Romário Martins, que acumulava as direções
do Museu Paranaense e da Biblioteca Pública, relatava no Almanach do
Paraná: “Esta Biblioteca tem passado pelas mais violentas alternativas
na sua penosa existência. Ora os presidentes da Província amparavam-na com sua proteção, ora a esqueciam, a desprezavam como a um mísero trambolho, dando ensejo a que particulares se apropriassem de suas melhores obras”.
Em junho de 1987, o problema persistia, alertava o jornalista Aramis
Millarch no jornal O Estado do Paraná, cobrando da administração Alvaro
Dias, então governador do Estado, a instalação de um sistema antifurto
na Biblioteca, para proteger seu acervo, na época de 270 mil exemplares.
Naquele ano, a diretora Sônia Maria Breda lamentava-se que frequentadores, aproveitando-se das baixas temperaturas da cidade, entravam
na Biblioteca com pesados agasalhos e surrupiavam obras, escondendo-as
embaixo das roupas. “Depois, vendiam nos sebos da cidade. O próprio
secretário de Cultura René Dotti visitou vários sebos e, juntos, depois, denunciamos na delegacia. Uma vez, um dos seguranças desconfiou de um
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usuário vestido com japona porque não estava fazendo frio. Correu atrás
dele e o pegou na rua com um livro furtado. Foi aquela confusão.”
Um desses cidadãos que furtara livros, ao depor na delegacia, “pediu pra não contar para a mãe dele porque ela sofria do coração. Quando
eu estava dando depoimento, o escrivão não conseguia entender quando
falava dos sebos. Ele não conseguia datilografar e não sabia o significado
da palavra. ‘Como, assim, sebos?’”, conta Sônia Maria.
O problema manteve-se preocupante: de 1977 a 1991, cerca de 10
mil livros foram roubados, de variadas formas, das estantes da Biblioteca.
Diretora da Biblioteca Pública no quadriênio seguinte, Valéria
Prochmann lembra do problema. Desde pessoas que ficavam no interior
das salas do estabelecimento e jogavam livros das janelas para a rua, onde seus cúmplices pegavam as obras, até o roubo organizado por uma
livraria, muito se enfrentou. “Uma livraria, que funcionava na Praça
Tiradentes, comprava os livros roubados e os revendia. Abrimos um inquérito policial para apurar o crime”, declara. Uma medida para coibir
os furtos, com um dispositivo anexado aos livros que denuncia os autores
na saída, foi determinada por ela.
Em 2007, durante a gestão de Cláudio Gamas Fajardo, porém, o
vandalismo e os furtos continuavam um sério problema. Naquele ano, a
Biblioteca Pública do Paraná, além de a Biblioteca Mário de Andrade,
Museu Nacional, Biblioteca Nacional, Museu Histórico Nacional e a
Fundação Oswaldo Cruz Palácio do Itamaraty foram vítimas de Laéssio
Rodrigues de Oliveira, 44 anos, ex-estudante de Biblioteconomia envolvido em furtos de livros desde 2004 e considerado “o maior ladrão de
livros do país”.
Em outubro de 2006 foi constatada a falta de 492 exemplares de revistas e cerca de 180 volumes de obras raras (num total de 111 títulos) na
Biblioteca Pública. Na listagem de obras e periódicos subtraídos estavam
41 exemplares da Revista da Semana (de 1900, 1901 e 1947), dois almanaques Laemmert (1853 e 1885), oito obras de Machado de Assis (séculos XIX
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Assessora técnica da Biblioteca, Vilma Gural Nascimento afirma
que atualmente os furtos de livros são insignificantes
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e XX), vários atlas, postais e o livro Malazarte (1911), de Graça Aranha.
No mesmo ano, foram 2.131 livros emprestados ou furtados, que, apesar
do dispositivo instalado nos anos 1990, não voltaram às estantes. De janeiro a setembro do ano seguinte, foram 2.028 empréstimos sem retorno. Os próprios funcionários da Biblioteca Pública, por exemplo, ficaram
pasmos sem saber como alguém pode sair da Seção de Obras Raras, no
subsolo do prédio, carregando por baixo da roupa um atlas de 488 páginas de 98 centímetros de altura (Estados Unidos do Brasil: geographia, estatística, de 1899, do geógrafo francês Elisée Reclus).
Atualmente, o número de furtos de livros é insignificante, garante
Vilma Gural Nascimento, assessora técnica da diretoria, que há mais de
35 anos trabalha e vive a realidade da Biblioteca Pública do Paraná. Ela
informa que do total dos livros emprestados, apenas 4% não retornam à
Biblioteca. “Há uma nova consciência daqueles que levam os livros emprestados. Sabem que eles pertencem à comunidade.”
Sem se ater à realidade ou à ficção, ou vice-versa, em 2009, um fato
incomum atraiu as atenções dos frequentadores da Biblioteca Pública do
Paraná. Em seu espaço, foram feitas cenas de um assalto a banco para o
filme 400 contra 1 — Uma história do comando vermelho, que conta a formação
de uma das mais poderosas facções criminosas do país e foi rodado em
Curitiba, no antigo Presídio do Ahu, no Rio de Janeiro e na Ilha Grande.
Há um episódio temível, nos tempos recentes, lembrado por alguns
funcionários da Biblioteca Pública do Paraná como inesquecível: o Bug
do Milênio. Eles riem, em frente a seus monitores, ao comentá-lo, pois
chamou a atenção de usuários da internet em todo o planeta na virada
do ano 1999 para 2000.
Foi o medo coletivo de que os computadores não entendessem a
mudança de dígitos e causassem uma pane geral em sistemas e serviços.
A causa é que desde os anos 1960, os computadores usavam calendários
internos com dois dígitos. Depois do ano 99, viria o 00, que as máquinas
poderiam entender como 1900 ou ainda como “19100” e não como 2000.
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O receio, segundo especialistas, era infundado porque, naquele tempo,
muitas máquinas já vinham com as datas em quatro dígitos. Isso não
impediu que o terror se espalhasse e fossem gastos cerca de US$ 300 bilhões em todo o mundo em medidas preventivas. O Bug do Milênio não
passou de um susto: houve aqui e ali, em vários países, falhas em alguns
terminais, inclusive em testes médicos. Mas por aqui o fenômeno não se
verificou. Os computadores da Biblioteca também passaram incólumes.
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OUSADIA DE MÃOS
DADAS COM A TRADIÇÃO

A chefe da Divisão de Coleções Especiais da BPP, Lidiamara Gross,
coordena Uma Noite na Biblioteca, entre outros projetos
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ousadia, além de coragem e até a aversão a protocolos, foi a marca
dos três mais jovens diretores da Biblioteca Pública do Paraná, a professora
Sônia Maria Breda e os jornalistas Valéria Prochmann e Rogério Pereira,
que assumiram sua gestão com 37, 25 anos e 37 anos, respectivamente em
1987, 1991 e 2011. Eles protagonizaram o que se chama, de dentro e fora
de suas salas, de “revolução” nos 161 anos da instituição, acrescentando
inovações e práticas inexistentes ou incipientes em outras gestões.
A professora de Gestão da Informação Sônia Maria Breda, diretora da Biblioteca de 1987 a 1991, liderou o projeto Nossa Biblioteca, de
doação de livros para a instituição, em convênio com a Fundação Roberto
Marinho. Houve forte repercussão na mídia e o ator José Wilker foi garoto-propaganda. “O retorno foi em torno de 80 mil volumes; com um bom
aproveitamento. Às vezes, mesmo que as pessoas tivessem um título que já
tínhamos, solicitávamos que doassem.”
Sônia, atualmente com 67 anos, faz questão de ressaltar o apoio do
secretário de Cultura da época, o advogado René Dotti, em outra iniciativa importante. Segundo ela, Dotti não mediu esforços para que houvesse
projeto para reforma e ampliação da Biblioteca. “No início de nossa gestão,
Francisco Cunha Pereira [então diretor da Gazeta do Povo e TV Paranaense]
nos prometeu e saiu uma bela matéria em sua televisão; fui entrevistada
pelo José Willie e eles filmaram a forma que se encontrava a Biblioteca, o
prédio, e daí já se introduziu a ideia do projeto de reforma e ampliação.”
Valéria Prochmann, que dirigiu a Biblioteca Pública do Paraná de
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1991 a 1994, e Pereira, que a assumiu em 2011, cada qual a seu estilo e jeito,
mudaram hábitos, costumes e modos de procedimento não só no interior
do prédio, mas fora dele e nas relações institucionais que se estabeleceram
ao longo dos períodos.
De 1991 a 1994, houve cinco visitas à Biblioteca Pública do então governador Roberto Requião e do seu vice, Mário Pereira, que o substituiu no
início de 1994, quando Requião se licenciou para candidatar-se ao Senado.
O país vivia novos tempos, depois do carioca Fernando Henrique Cardoso
haver implantado, como ministro da Fazenda do governo Itamar Franco,
o Plano Real, uma ampla medida econômica, que controlava a inflação
e promovia a estabilização. No final do mesmo ano, Fernando Henrique
(PSDB), embalado pelo sucesso do Plano Real, seria eleito presidente da
República. Na mesma eleição, o arquiteto Jaime Lerner (PDT) foi eleito
governador do Paraná e reeleito até 2003.
Em 1991, na posse da jovem Valéria, hoje com 51 anos, compareceram, entre outros, o escritor Affonso Romano de Sant’Anna, então presidente da Biblioteca Nacional, e Yvonne Bezerra de Mello, artista plástica.
“Quando a secretária da Cultura, Gilda Poli, me convidou para ser diretora
da Biblioteca aos 25 anos, a frase que ela mais ouviu foi: Você está louca?”
Ao final de sua gestão, contudo, ambas foram recompensadas. Gilda comentou com Valéria: “Você honrou seu cargo, apesar de sua pouca idade”.
A primeira surpresa reservada à Valéria estava nos corredores do subsolo do prédio. “Eram 8 mil livros novos, encaixotados, enviados por Brasília
e destinados a bibliotecas públicas municipais. Eles não saíam de nossos porões. Dei 30 dias para as prefeituras retirarem os volumes. Redistribui os livros das prefeituras que não vieram buscá-los em nossa Divisão de Extensão.”
Meses depois de ela assumir, em 1991, o jornalista Luiz Geraldo
Mazza, quase sempre ácido em sua coluna na Folha de Londrina, destacou a eficiência que dois jovens demonstravam em suas gestões: o advogado Luiz Henrique Bona Turra, no Departamento Estadual de Obras
e Manutenção (Decom), e a jornalista Valéria Prochmann, na Biblioteca
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No projeto Uma Noite na Biblioteca, crianças participam de atividades
desde o final de uma tarde de sábado até as primeiras horas do domingo
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Pública do Paraná, “a despeito da expectativa negativa que cercou a escolha. Explica-se: além de muito jovens, nem Valéria era bibliotecária, tampouco Bona Turra, engenheiro”.
A ex-diretora conta que cada medida, mínima que fosse, “representava uma verdadeira revolução”. Foi assim quando aboliu as catracas na
entrada da Biblioteca, instaladas na gestão de Maria Eugênia de Souza
Chedid, e no local colocou uma porta giratória. Ou então quando facilitou condições para que se fizesse o cadastro de leitor. “Era muita burocracia. Acabei com a necessidade da foto 3x4. Os pobres não tinham acesso.
Primeiro, porque não tinham dinheiro para fazer as fotos e, segundo, não
tinham comprovante de residência.”
Bem antes dessa “revolução” dos anos 1990 na Biblioteca Pública do
Paraná, que dormitou no período 2003-10, segundo funcionários da mesma instituição, a cidade começou a viver em 1970 uma transformação que
lhe garantiria, quatro décadas depois, o status de uma das cidades com a
melhor qualidade de vida do planeta, mas com uma infinidade de problemas urbanos acumulados. Apesar da multiplicação do número de habitantes, que chegava a 500 mil pessoas no início da década de 1970 e atingiu
1,8 milhão em 2010, concorrendo com Brasília na taxa de crescimento nos
anos 1990 (índice médio de 2,6% ao ano), a capital paranaense manteve
invejáveis percentuais de expectativa de vida, baixa taxa de analfabetismo,
saneamento básico, área verde, além de seu elogiado sistema de transporte, pujança econômica, equilíbrio ambiental etc. E obviamente a demanda
por bens culturais, como a Biblioteca Pública do Paraná.
Rogério Pereira, que foi convidado para dirigir a Biblioteca Pública
pelo então secretário de Estado da Cultura, Paulino Viapiana, sabia desta
demanda quando assumiu o cargo em 2011. O cenário econômico e financeiro do país e, consequentemente, no Paraná não era o mais animador. A
manchete de 24 de abril daquele ano da Gazeta do Povo denotava o clima:
“Em 2011, cenário econômico é pior que o da pré-crise de 2008”.
Em 2011, no dia 10 de outubro, se elegeu a primeira mulher como
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presidente da República, a mineira Dilma Rousseff. Ela sucedera ao ex-metalúrgico e ex-sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, o 35º presidente
da República (computados vices que assumiram), que se elegera pela primeira vez em 2003 e permaneceu no cargo até 2010, pela mesma sigla de
sua sucessora — o Partido dos Trabalhadores.
Dilma foi reeleita em 26 de outubro de 2014, mas teve o mandato
presidencial cassado definitivamente pelo Congresso Nacional (Câmara
Federal em maio e Senado em agosto) em 31 de agosto de 2016. Foi substituída pelo seu vice-presidente, Michel Temer (PMDB).
O dia 5 de outubro de 2011 também foi marcante: morreu o inventor
e empresário americano Steve Jobs, considerado o “gênio da era digital”,
que de forma decisiva mudara as comunicações no planeta.
O cenário político do Paraná em 2011, com a eleição de Beto Richa
(PSDB), em primeiro turno, com 3.039.774 votos — 52,43% dos válidos, e
a nomeação de Viapiana para o cargo de Secretário de Estado de Cultura,
seria um alento para este setor.
“Sinceramente, não pensei muito nas dificuldades e nem mesmo sobre minha idade quando recebi o convite. Só aceitei o cargo porque acreditava que poderia fazer algo de bom pela Biblioteca. Eu a frequento desde criança e achava que poderia contribuir para o presente e o futuro da
Biblioteca”, comenta Pereira.
E acrescenta: “Não ter feito Biblioteconomia não atrapalhou muito,
pois tenho uma equipe técnica excelente e animada. E nunca sofri qualquer tipo de ataque por não ser bibliotecário de ofício. Aliás, a Biblioteca
funciona extremamente bem por conta do envolvimento de quem trabalha
aqui. Os funcionários têm grande amor pela instituição e cuidam de forma exemplar de sua estrutura”. Desde seu início, a Biblioteca Pública do
Paraná teve 41 diretores e milhares de funcionários.
A preocupação inicial de Pereira se desfez ao longo dos anos: “Me
preocupava muito a impossibilidade de fazer projetos. Mas, aos poucos,
notei que era possível fazer muita coisa em uma biblioteca como esta. E
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me preocupava saber se estava no rumo certo, se as decisões eram as mais
acertadas. Hoje, noto que estamos no caminho adequado e possível”, diz.
Ele entende que as dificuldades encontradas “são todas aquelas inerentes ao serviço público em geral: burocracia, falta de recursos etc. E há
também a dificuldade de se implementar novas ideias num ambiente acostumado a trabalhar em um ritmo mais lento”.
Luiz Gonzaga Paul, que dirigiu a instituição de 1962 a 1964, diz ter
sentido, ao conhecer o serviço público por dentro, “o quebra pau dos interesses, o desinteresse do pessoal que não assume posições, o funcionário
público que muitas vezes não tem senso profissional”.
Contudo, Pereira frisa que essa e outras dificuldades podem ser contornadas “com paciência, diálogo e criatividade. É importante motivar a
equipe e fazê-la acreditar nos projetos, na Biblioteca, nas possibilidades e
oportunidades que podemos oferecer à comunidade”, complementando:
“É importante também buscar alternativas fora do governo, como parcerias com a iniciativa privada. Acredito que sempre é possível fazer, mesmo
quando parece impossível. E temos a ajuda importante dos voluntários, da
Associação de Amigos da Biblioteca etc.”
Nas gestões de Valéria e Pereira aconteceram reformas importantes
na sede da Biblioteca. Ao longo dos anos de funcionamento da instituição,
desde 1954, houve desgaste do prédio, que se tornou depreciado, assim como seu espaço físico se tornara insuficiente para novas funções. “Tínhamos
sérios problemas hidráulicos, elétricos, de acomodação etc. Fizemos vários
laudos para constatar esses problemas e os encaminhamos ao então governador”, conta Valéria.
Segundo ela, o governador resistia à ideia de uma reforma geral no
prédio, que custaria R$ 600 mil aos cofres estaduais. “Conversei com o
Bonaturra, jovem como eu, e ele foi direto pedir ao Requião.”
Na época, Luiz Henrique Bonaturra era, além de deputado estadual,
diretor do Decom. Valéria afirma que ele recebera do governador uma resposta seca: “Não vou autorizar enquanto não tiver o parecer da APEOP”.
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O escritor e diretor da Biblioteca Pública do Paraná, Rogério Pereira, em conversa
com o escritor e diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, Alberto Manguel —
em 26 de maio de 2017, Manguel fez uma palestra no auditório
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Requião condicionava sua assinatura à aprovação da Associação Paranaense
de Empreiteiros de Obras Públicas, de acordo com a ex-diretora.
“O Lázaro Parellada, diretor técnico do Departamento de Estradas e
Rodagem, comentou comigo: ‘O Requião raciocina em termos de estrada.
Esse valor corresponde a 1,5 quilômetro de estrada’. Fizemos a conversão
e o governador autorizou a reforma geral em 1993”, conta.
Foram trocadas instalações elétricas e hidráulicas, restaurado o sistema de prevenção de incêndio e ampliado o espaço físico em 870 metros,
com a implantação de galerias e mezaninos.
A antecessora de Valéria na direção da Biblioteca, Sônia Maria Breda,
reivindica ter participado da reforma e ampliação do prédio “porque resgatamos o projeto original com o arquiteto Romeu Paulo da Costa e sua
filha, Lauri. Fizemos uma série de contatos, pagamos todo o estudo para
fazer a reforma e a ampliação, que depois incluiu os mezaninos. Acabaram
fazendo outra versão, aproveitando o pé direito alto”. Em seu discurso de
despedida como secretário da Cultura, René Dotti, “demonstrou o sentimento de débito que ele tinha por não haver conseguido concluir o projeto
de ampliação da Biblioteca”, lembra Sônia Maria.
Na gestão seguinte, todas as melhorias foram realizadas, durante nove
meses, sob responsabilidade da arquiteta Lauri da Costa, filha de Romeu
Paulo da Costa, autor do projeto inicial da sede inaugurada em 1954. A
Biblioteca Pública reabriu suas portas em 26 de setembro de 1994, em solenidade prestigiada por autoridades do mundo cultural, intelectual e político, entre os quais a poeta Helena Kolody e os escritores Márcio Souza,
Affonso Romano de Sant’Anna e Fernando Moraes.
Durante a gestão de Valéria Prochmann, uma mudança que poderia
ser significativa para o país não ocorreu, mas mexeu com a vida de muita
gente, especialmente “aqueles que se preocupam com o cotidiano brasileiro, provocando muita leitura de periódicos”, lembra. Anteriormente marcado para setembro de 1993, um plebiscito para escolher a forma (república
ou monarquia) e o sistema de governo do país (presidencialista ou parla190

O auditório Paul Garfunkel concentra vários projetos desenvolvidos
pela Biblioteca, como bate-papos com escritores, palestras, shows
musicais, apresentações de teatro e sessões de cinema
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mentarista) foi antecipado para 21 de abril daquele ano, segundo Emenda
Constitucional número 2, de 25 de agosto de 1992, e a lei número 8.624,
promulgada por Itamar Franco, em 4 de fevereiro de 1993.
Expressiva maioria votou a favor da república presidencialista — 37
milhões de votos — ante 16,5 milhões que apoiaram o parlamentarismo e
quase 10 milhões que anularam o voto. Não se mudou o sistema de governo que existia há 104 anos. Apesar da veiculação de propaganda eleitoral
gratuita nas emissoras de rádio e televisão, o comparecimento às urnas foi
relativamente frustrante (74,3%), considerando que o voto era e é obrigatório no país.
Novas obras físicas do prédio da Biblioteca Pública voltaram a acontecer a partir do final de 2016. A reforma do prédio, cujo projeto foi concebido pelo arquiteto Manoel Coelho e viabilizado com recursos do Instituto
Renault, inclui a revitalização do auditório, hall do segundo andar, banheiros, a Seção de Empréstimos — que foi remanejada para dar lugar a um
café —, além de novo mobiliário. A empresa investiu R$ 2,1 milhões nesta
primeira fase das obras.
Em 2015, a parte externa do prédio da Biblioteca havia recebido
nova pintura, que teve patrocínio das Tintas Coral, por meio do projeto
“Tudo de Cor”. A mão de obra foi paga com recursos doados pela Sanepar
e Compagas. “É uma forma de fazermos o que a Biblioteca precisa sem mexermos em seu orçamento”, afirma Vilma Gural Nascimento.
Em sua inauguração, com apresentações artísticas e a presença do
governador Beto Richa, o vice-presidente da Renault, Allan Tissier, registrou: “Uma cidade que, quatro anos depois de criada a Província do Paraná,
abre sua Biblioteca, é uma cidade diferente”.
Por sua vez, Richa, em seu segundo mandato como governador, abordando a importância deste centro cultural, comentou: “Educação e cultura
são instrumentos transformadores da nossa sociedade, com o papel de formar melhores cidadãos e pessoas mais preparadas para a vida. O conhecimento é maior patrimônio das pessoas”.
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No início de 2018, foi finalizada a segunda fase de modernização da
Biblioteca — com recursos da Renault, de R$ 2,5 milhões. A ação viabilizou
reforma de banheiros, da cantina, da Seção Infantil, da Divisão de Periódicos,
da Seção de Multimeios, além da aquisição de mobiliário, iluminação, pintura e novos equipamentos. “Mas o prédio está em ótimas condições, inclusive tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual desde 18 de dezembro de
2003”, acrescenta Pereira. Para a terceira fase, a ser iniciada em breve, serão
destinados mais R$ 1,8 milhão da Renault e outros R$ 2 milhões do orçamento da própria Biblioteca.
Para isso e para um funcionamento sem sobressaltos, sempre foi e
é providencial a estrutura administrativa e organizacional da Biblioteca
Pública. Ao longo de sua história, a instituição teve várias estruturas organizacionais, mais ou menos eficientes, em função de dificuldades financeiras, de mudança de visão administrativa dos vários governos do Estado ou
de motivos de outra ordem.
Desde 1976, ela possui orçamento próprio, independente do órgão
de governo a que está vinculada, a Secretaria de Estado da Cultura. Em
2017, o orçamento da Biblioteca somou R$ 22 milhões; desses a folha de
pagamento dos funcionários corresponde a 44% do total, R$ 9 milhões;
outros R$ 6 milhões são destinados a manutenção e outras atividades e, finalmente, R$ 70 mil à compra de livros. Por determinação legal, a diretoria da instituição pode ordenar despesas de até R$ 250 mil.
Para o atual diretor, este é um fator facilitador para a administração
da Biblioteca. “É ótimo ter orçamento próprio e poder manejá-lo da maneira mais adequada. Essa autonomia é vital para o dia a dia da instituição.” Porém, ele ressalta, “o diálogo com a Secretaria de Estado da Cultura
é constante e importante para definir as diretrizes de trabalho”. No mesmo tom, vice-versa, esta frase é repetida pelo atual secretário de Estado da
Cultura, João Luiz Fiani.
As dificuldades sempre são maiores quando da implantação de um
novo projeto. “Na primeira edição do projeto Uma Noite na Biblioteca, em
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2010, para o público infantil, com várias atividades relacionadas ao livro, o
café da manhã foi pago pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC), à época
presidida pelo Paulino Viapiana. Naquele ano, a FCC foi parceira do evento,
que entrou na programação da Virada Cultural de Curitiba. Hoje, cada edição do projeto Uma Noite na Biblioteca reúne 50 crianças e já a realizamos
inclusive em outras cidades, como Paranaguá, onde funciona uma sucursal da
Biblioteca Pública do Paraná, e Campina Grande do Sul”, comenta Pereira.
Outro fator importante para se alcançar objetivos da gestão da
Biblioteca é o funcionamento desde 2005 da Associação dos Amigos da
Biblioteca Pública do Paraná. Reeleita em maio de 2017 para um mandato de dois anos, a presidente da entidade, Maria Marta Sienna, entende
que a Associação “é um meio de viabilizarmos recursos e projetos para a
Biblioteca”. Um deles, por exemplo, foi a reforma e a nova roupagem da
Biblioteca Mário Lobo, em Paranaguá, realizadas no biênio 2013/2015.
Com a participação da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública, o
orçamento da Biblioteca serve inclusive para financiar outros projetos determinados pela gestão.
Um apoio significativo para a diretoria da Biblioteca Pública do Paraná
vem do grupo Voluntários da Biblioteca, hoje com 25 pessoas. Os voluntários atuam principalmente em recuperação de livros e periódicos, na preparação de audiolivros e na assistência às pessoas com deficiência visual,
com cursos em Braille.
Em 2017, a fotógrafa Juliana Stein, uma das componentes do Grupo
de Voluntários e que já apresentou seus trabalhos em dez países e foi representante brasileira no Pavilhão da América Latina da Bienal de Arte de
Veneza em 2013, organizou, como faz desde 2015, uma oficina de fotografia
para cegos no Setor de Braille. Durante a Bienal de Curitiba 2017, Juliana
organizou a exposição “Te empresto meus olhos”, com os trabalhos de cinco alunos, na Biblioteca Pública do Paraná com alunos do Setor de Braille.
Cada pessoa do Grupo de Voluntários, segundo a coordenadora
Graziela Dias Magalhães, assina um termo de adesão, de acordo com
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Referência em âmbito nacional, a Seção Braille (imagem de 1991)
possui hoje acervo com 30 mil livros digitalizados, 4 mil falados,
3 mil em braille e cerca de 60 filmes com audiodescrição
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o previsto pela Lei 9.608, sancionada pelo ex-presidente da República
Fernando Henrique Cardoso — sua esposa, a antropóloga Ruth Cardoso,
conhecera a experiência nos Estados Unidos e o teria influenciado na preparação da lei.
Ao assinar o termo de adesão, o voluntário fica ciente de que a legislação prevê que este tipo de trabalho não gera vínculo empregatício, nem
obrigações de natureza trabalhista e/ou previdenciária. “Estamos participando da Bienal de Curitiba com experimentos no campo do Braille, assim
como fazemos com outras atividades”, diz Graziela.
“Todos os projetos da Biblioteca Pública do Paraná desenvolvidos
desde 2011, independentemente do alcance ou número de participantes,
representam e fortalecem o nosso projeto de biblioteca moderna, voltada à
diversidade de oportunidades oferecidas ao público”, reforça Pereira.
Em 2011, a Biblioteca passou a viver um processo de modernização,
com o apoio dessa estrutura. A evolução desse processo será a digitalização de todo o acervo de periódicos paranaenses, a ser financiado (cerca de
R$ 430 mil) com patrocínio viabilizado pela Lei Rouanet. “É um processo
em curso. Além disso, teremos uma sala somente para obras raras e memória da Biblioteca. Temos muito claro a importância da digitalização do
acervo. Começamos e ela levará um bom tempo para acabar. Torço para
que nos próximos anos esse processo tenha continuidade”, comenta o diretor da instituição.
Atualmente, a consulta e retirada de livros é totalmente digitalizada
e todo o ambiente conta com rede wi-fi. A microfilmagem de periódicos e
documentos teve início na gestão de Regina Pegoraro (1979-1982) e continuidade com sua sucessora, Maria Eugênia de Souza Chedid (1982-1987),
que anteriormente trabalhara um bom tempo na Divisão de Pesquisa e
Documentação Paranaense na Biblioteca.
“São duas eras que precisam e devem conviver em harmonia. Uma
biblioteca tem o dever de preservar a memória, mas também há uma preo
cupação constante em colocar o acervo e a instituição cada vez mais no
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Revista Helena: pluralidade de vozes, temas
contemporâneos e diálogo com o passado
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terreno digital, pois o nosso público busca isso e precisa ser atendido”, considera Pereira.
Implementar o autoatendimento é um dos planos, da mesma maneira
que a instalação de um café no Hall Térreo já está saindo do papel — em
março foi aberta a licitação e no segundo semestre de 2018 uma empresa
deve oferecer o serviço para os frequentadores do espaço.
A amplitude da Biblioteca Pública do Paraná como centro de aprendizagem, produtor e difusor de cultura norteou quase sempre sua vida, especialmente desde os anos 1950, com fases mais ou menos profícuas, uma
simbiose entre o antigo e o novo, entre o passado e o presente, mirando o
que pode vir ou virá. Esse entendimento vem desde a gestão de Joaquim
Dias da Rocha, passando por Maria Eugênia de Souza Chedid, Valéria
Prochmann, Luiz Gonzaga Paul, Sônia Maria Breda, enfim, de todos os
outros 40 diretores anteriores a Rogério Pereira.
Pereira, aliás, desde que assumiu a direção da instituição se diz orientado por essa bússola. Em junho de 2017, por exemplo, fez renascer o projeto Música na Biblioteca. Um espetáculo apresentado pelo grupo curitibano
Perla Flamenca marcou a volta do projeto, que havia sido criado em 2012
em sua própria gestão. “O objetivo é o de colocar artistas locais de todos
os estilos em contato com nosso público”, afirma Pereira.
O leque de opções, além da leitura e de empréstimos de livros, reserva espaços para outras atividades, lembra o diretor da Biblioteca Pública:
oficinas de arte, encontro com escritores, música, teatro, dança, contação
de histórias etc.
A partir de 2011, foram criados ou reanimados cerca de 30 projetos
que tonificam o aspecto de pluralidade cultural da Biblioteca Pública. Da
Publicação do gibi Boing à criação do Plano Estadual do Livro, Leitura e
Literatura (PELLL), da parceria com o SESC-PR na curadoria das exposições à realização do Piquenique Literário, vale destacar o Bibliopraia,
que, de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, levou mais de 21 mil veranistas às “bibliotecas” (barracas armadas nas praias) em cinco pontos
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O grupo Perla Flamenca durante uma edição do Música na Biblioteca
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do litoral paranaense, cada uma com 1,2 mil títulos a serem emprestados
gratuitamente.
Além dos livros disponíveis, houve contação de histórias e teatro de
bonecos, que mobilizaram especialmente o público infantil. Segundo Maria
Marta Sienna, da Divisão de Extensão, a procura de livros, tanto infantis
quanto adultos, reproduziu as preferências de mercado na época. Entre os
infantis, o título mais concorrido foi Diário de um banana, de Jeff Kinney, e
entre os adultos, Cinquenta tons de cinza, Cinquenta tons mais escuros e Cinquenta
tons de liberdade, de E.L. James. Depois de realizado o projeto, as barracas e
os livros foram doados a bibliotecas de municípios do litoral paranaense. Um
projeto semelhante fora executado durante a direção de Regina Pegoraro
(1979-1982), com a ida do ônibus-biblioteca para as praias.
Já a Seção Braille, devido à excelência do serviço, fez com que a
Biblioteca, em 2013, ao lado de apenas outras nove instituições brasileiras,
fosse selecionada para o Projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas, iniciativa da Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB)
do Ministério da Cultura (MinC), em parceria com o Plano Nacional do
Livro e Leitura (PNLL).
As ações, sob responsabilidade da OSCIP Mais Diferenças, incluíram capacitação por meio do curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Módulo Instrumental, cursos, oficinas e ações sobre a temática do livro e
da leitura acessível a todas as deficiências. Além disso, a BPP recebeu equipamentos de Tecnologia Assistiva, entre os quais impressoras Braille, linhas
Braille (transformam, em tempo real, texto do computador para Braille),
lupa eletrônica (amplia as letras e projeta o texto impresso para quem tem
baixa visão e/ou idosos), teclado adaptado para pessoa com deficiência, filmes com audiodescrição e scanner com voz (o equipamento registra e transforma texto em voz). Também foi viabilizada, entre outras atividades, a
oficina “Treinamento sobre Equipamentos de Tecnologia Assistiva”, com
carga de 16 horas e a finalidade de capacitar a equipe da Seção Braille e
outros funcionários e colaboradores da BPP.
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De dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, o projeto Bibliopraia levou mais
de 21 mil veranistas a unidades em cinco pontos do litoral paranaense
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O escritor pernambucano Raimundo Carrero celebrou seus
70 anos na Festa Literária da Biblioteca (Flibi), em bate-papo
com mediação do escritor e jornalista Luiz Rebinski
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Em atividade desde 1974, a Seção Braille da BPP oferece atendimento a pessoas com deficiência visual. No acervo, há 30 mil livros digitalizados (para a audição por meio de sintetizadores de voz), 4 mil livros falados
(gravados em áudio no formato de CD), 3 mil livros em Braille e cerca de
60 filmes com audiodescrição.
A Seção disponibiliza periódicos (revistas, boletins e folhetos), tocadores de MP3 e fones de ouvido, equipamentos de som, CDs, jogos adaptados, equipamentos para escrita e cálculo, máquinas de datilografia Braille,
regletes, punções, sorobãs e equipamentos para ampliação de imagens e
textos, além de computadores com sintetizadores de voz que possibilitam a
audição do que está escrito na tela.
Para Pereira, todos os projetos atuais são animadores. “E luto para que
todos sejam mantidos, independentemente da quantidade de público a que
se destinam e das pessoas que participam de cada um. São várias frentes:
do público infantil, com contação de histórias, aos encontros com autores,
passando pela música, teatro, dança, oficinas de criação literária, coral etc.”
“Se tivesse de eleger alguns entre os projetos, ficaria com o Cândido, o
coral infantojuvenil Cantateca e Uma Noite na Biblioteca. Além disso, não
podemos esquecer o Prêmio Paraná de Literatura, os livros editados pela
Biblioteca Paraná, a revista Helena, editada pelo jornalista Omar Godoy,
que ganhou novo perfil editorial e formato em 2017. Sem falsa modéstia,
acredito muito nos projetos da Biblioteca”, frisa.
Outra marca desta gestão foi a Festa Literária da Biblioteca, a Flibi.
De 23 a 28 de outubro de 2017, o evento disponibilizou ao público uma
variedade de opções culturais. Mais de 20 escritores participaram de bate-papos e/ou lançamentos de livros, houve exibição de longas-metragens
(adaptações de obras literárias), apresentações musicais, teatrais e o curso
James Joyce e David Foster Wallace: um diálogo, ministrado pelo professor da UFPR, escritor e tradutor Caetano Galindo. O homenageado foi
o autor Manoel Carlos Karam. Já a curadoria ficou a cargo do escritor e
jornalista Marcio Renato dos Santos.
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O evento, a exemplo do que o jornalista Aroldo Murá escreveu,
concentrou em uma semana diversas atividades, “o que já vem acontecendo desde que Rogério Pereira assumiu a direção da BPP, em 2011”.
Durante o período da Flibi, escreveu Murá, “a BPP voltou a viver grandes dias de integração com a comunidade cultural paranaense, coisa que
não via há anos”.
A Flibi, enfim, sintetizou a proposta de Rogério Pereira: fazer da
Biblioteca um centro cultural. Instado a falar, depois de sete anos como diretor de uma instituição tão importante, Pereira responde sobre o modelo
de biblioteca que considera predileto: “Poderia citar as mais importantes
do mundo, as mais modernas etc. No entanto, considero vitais as menores
bibliotecas, aquelas criadas em situações extremas, aquelas localizadas nas
pequenas cidades, nos bairros mais pobres, as bibliotecas comunitárias. São
espaços capazes de criar oportunidades inimagináveis a pessoas sem muitas
alternativas. Mas para citar um exemplo, elejo todo o sistema de bibliotecas
da Colômbia. É impressionante como as bibliotecas colombianas foram e
são fundamentais para a transformação social do país”.
As atividades se somam para concretizar objetivos da Biblioteca Pública
do Paraná, a curto ou a longo prazo, ele entende: “A curto prazo, o objetivo é encantar as pessoas, transformar-se no mais importante centro cultural do Paraná e ser reconhecida como uma das principais bibliotecas do
país. A médio e longo prazos, é implantar o avanço tecnológico: digitalização, compra de novos equipamentos, autoatendimento etc. Mas considero
o objetivo mais importante da Biblioteca o de manter uma atividade cultural robusta independentemente de governo, de gestão. Considero vital dar
continuidade a este processo de modernização atual. Enfim, é um trabalho
contínuo, difícil e que requer muita vontade e experiência”.
Em 129 anos de República, foram 38 presidentes no país, entre os
efetivamente eleitos para o cargo e os vice-presidentes que assumiram. Se
considerados os que ficaram poucos meses, semanas ou mesmo dias no cargo, há um número bem mais elástico.
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Evento na Biblioteca Mário Lobo, primeira sucursal
situada em Paranaguá, litoral paranaense
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Minas Gerais tem o maior número entre eles: oito. São Paulo e Rio
Grande do Sul, cada qual com seis representantes, foram Estados que ficaram em segundo lugar em maior número de presidentes. Além deles,
houve cariocas, alagoanos, fluminenses, além de nascidos no Maranhão,
Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio Grande do
Norte, cada Estado com um representante.
O Paraná nunca elegeu um presidente da República, como o fizeram
12 Estados. Se isso tivesse acontecido ao longo dos últimos 129 anos da história da Biblioteca Pública do Paraná, mudaria seu enredo?
Frequentadores de longa data, como o escritor Guido Viaro, homônimo do avô, autor de dezenas de livros e membro da Academia Paranaense
de Letras, que há mais de 30 anos é uma presença amiúde nas salas da
Biblioteca Pública do Paraná, têm um parecer que endossa as atividades da
instituição: “Nunca ela esteve tão dinâmica e viva como agora”.

206

Apresentação do coral infantojuvenil da Biblioteca, o Cantateca
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LUZES DA CIDADE
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N

essa madrugada, quase fria, um sopro de alegria varreu os
pavimentos do imponente prédio dos livros no coração da metrópole. Os
volumes enfileirados pelas estantes seriam testemunhas se falar pudessem.
Os seguranças devem ter ouvido o riso de Guido Viaro, o avô, tingindo
de cores do arco-íris o guarda-pó multicolor, tão animado a convidar parceiros para dançar a Tarantella, chamando o quase sempre contido Bento
Munhoz da Rocha Neto para as comemorações e o rubro de um vinho dos
velhos tempos coloniais curitibanos a manchar-lhe os lábios. Convidassem,
gritava/dizia silente, parceiras para casais, onde estão elas, a Tarantella
é para ser dançanda com troca de pares, nunca em solidão. Munhoz da
Rocha Neto, mesmo sem nada responder, preferia goles generosos de cerveja e pairava entre o passado e o futuro, pensando ao caminhar em meio
a jornais antigos cuidadosamente alojados no subsolo. Guido convidava a
Vaz de Carvalhaes, Lourenço de Sá Ribas, o disciplinado Wilson Martins,
José Martins Pereira de Alencastro, Ildefonso Correia Pereira, entre tantos abrigados pela História.
Não continham, senhores e senhoras, a satisfação, ao ver o resultado
de suas iniciativas ancorado agora sob as sombras de palmeiras e entupido de livros, documentos, mapas, equipamentos, móveis, mídias modernas
etc. a sugerir a evolução e a paz do conhecimento. Sua iniciativa, abrigada
na Rua Cândido Lopes, passara a posteridade. Riram, sim, gargalharam,
sim, deu pra ouvir naquela madrugada de agora.
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Pouco tempo depois, recolheram-se felizes, pois as portas da Biblioteca
Pública do Paraná seriam abertas nas primeiras horas da manhã neste incrível Século XXI. O sol é real em Curitiba.
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Quando o insigne escritor russo Fiodor Dostoiévski estava prisioneiro na Sibéria, longe
do mundo, entre quatro paredes e cercado de desoladas planícies de neve infinita, e pedia socorro em carta a sua distante família, só dizia: “Enviem-me livros, livros, muitos
livros para que minha alma não morra!” Tinha frio e não pedia fogo, tinha terrível sede e não pedia água: pedia livros, quer dizer, horizontes, quer dizer, escadas para subir
ao cume do espírito e do coração. Porque a agonia física, biológica, natural, de um corpo faminto, sedento e frio, dura pouco, muito pouco, mas a agonia da alma insatisfeita
dura toda a vida.
Discurso de Federico García Lorca na inauguração da biblioteca do seu
povoado natal, Fuente Vaqueros, em 1931.
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DIRETORES DA BIBLIOTECA
PÚBLICA DO PARANÁ
José Lourenço de Sá Ribas

1859

Guido Straube

1932-1937

Joaquim Dias da Rocha

1859

Saul Lupion de Quadros

1937-1949

Bento Fernandes de Barros

1870-1871

João Franco de

de Almeida

1954-1955

Oliveira e Souza

1871-1874

Fausto Castilho

1955-1956

João Manoel da Cunha

1874-1875

Boleslau Ulnicki

1956-1957

João Pereira Lagos Júnior

1875-1879

Ubaldo Puppi

1957-1960

Francisco Alves Guimarães

1880-1882

Hamilton Leopoldo Glaser

1960-1961

Moyses Marcondes

Lamartine Corrêa

de Oliveira e Sá

1882-1883

de Oliveira Lyra

1961-1962

João Manoel da Cunha

1883-1884

Luiz Gonzaga Paul

1962-1964

João Pereira Lagos Júnior

1885-1886

Osvaldo Pilotto

1964-1967

Nancy Westphalen Corrêa

1968-1971

Maria Mäder Gonçalves

1971-1973

Comendador Manuel
Ricardo Carneiro

1886-1893

Victor Ferreira do
Amaral e Silva
João Pereira Lagos Júnior

1893-1894
1895

Bernardo Silveira
de Miranda

Liliana Sperandio

1973-1975

Danúsia Thereza Zelak

1975-1979

Regina Maria
Lamas Pegoraro

1895-1896

1979-1982

Maria Eugênia de

Agostinho Ermelino de Leão 1896-1901

Souza Chedid

1982-1987

Ermelino Agostinho de Leão 1901-1902

Sônia Maria Breda

1987-1991

Alfredo Romário Martins

1902-1904

Valéria Bassetti Prochmann 1991-1994

Reinaldo Machado

1904-1905

Marilene Zicarelli Milarch

1995-2002

Cláudio Gamas Fajardo

2003-2010

Arthur Pedreira
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Francisca Buarque

de Cerqueira

1905-1908

Sebastião Paraná

1908-1931

Rogério Pereira

2011-
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