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ofereço à minha família,
como as operárias à rainha, os pingos de suor vertido
mel: essas páginas e essas linhas essas palavras e
vírgulas esses capítulos esses títulos. e esses pontos,
escorregadios, sofridos, sorvidos aos ruídos entre
choros e sorrisos desses todos que sou eu.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo compor a etapa conclusiva do curso. Assim, trata-se de um
projeto de desenvolvimento de suportes visuais de tipo banner a serem confeccionados e
expostos na Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná. Posto isso,
tentamos, através da pesquisa, realizar tanto a divulgação e a valorização do acervo da Divisão
de Obras Raras e Especiais da biblioteca, quanto como o incentivo à pesquisa e para novas
doações. Para tanto, formamos para esse estudo três pilares constitutivos a partir do projeto de
recuperação das unidades que compõem o acervo referido, a saber: revisão bibliográfica acerca
dos elementos específicos que direcionam para a concepção do acervo de obras raras; o
acompanhamento do tratamento dado às unidades recuperadas: seja nos seus registros em
sistema eletrônico e manual (fichas catalográficas), seja na colocação em espaço adequado
destinado às obras (prateleiras de aço em sala especialmente adaptada climaticamente); e, por
fim, na identificação e na divulgação de três acervos pessoais doados à Biblioteca de Ciências
Humanas tendo eles pertencido as coleções de Erasmo Pilotto, de Ernani Reichmann e de Plínio
Barreto.
Palavras-Chave: suportes visuais; Obras Raras e Especiais; exposição

5

RESUMÉN
Esta investigación tiene objetivo de culminar la etapa de conclusión del grado. De esa manera, es
un proyecto de desarrollo de soportes visuales de tipo banner a ser confeccionado y exhibido en
la Biblioteca de Ciências Humanas del Universidade Federal do Paraná. Dicho eso, tratamos, a
partir de la investigación, de lograr tanto la divulgación y valorización del acervo de la División
de Obras Raras y Especiales de la biblioteca como el incentivo a las futuras investigaciones y a
las nuevas donaciones. Por lo tanto, hemos formado para el presente estudio tres pilares
constitutivos del proyecto de recuperación de las unidades que componen el acervo, a saber:
revisión de la bibliografía acerca de los elementos específicos que conducen al diseño de la
colección de obras raras y especiales; la supervisión de lo trato de las unidades recuperadas: sea
en sus registros en el sistema electrónico y manual (fichas de catálogo) o la colocación en el
espacio adecuado para las obras (estantes de acero en habitación especialmente adaptada
climáticamente); al fin y al cabo, la identificación y difusión de tres colecciones personales
donadas a la Biblioteca de Ciências Humanas que pertenecían a Erasmo Pilotto, Ernani
Reichmann y Plínio Barreto.
Palabras clave: soportes visuales; Obras Raras y Especiales; exhibición
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1.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é referente a etapa conclusiva do curso de História - Memória e Imagem

da Universidade Federal do Paraná e tem como objetivo angariar o título de bacharel. Desta feita,
tem-se o direcionamento da pesquisa para o auxílio na preparação de suportes visuais de tipo
banners, para o aprofundamento no que se refere aos trabalhos de manuseio com unidades
bibliográficas em momento de restauração, conservação e preparo técnico dos objetos e, em
etapa subsequente, à projeção da exposição dos materiais de suportes visuais culminando,
finalmente, com os cartazes que serviram como parte integrante do evento inaugural da Divisão
de Obras Raras e Especiais (D.O.R.E) da Universidade Federal do Paraná.
Assim, esse projeto tem por objetivo a planificação do processo completo que resultou
na exposição dos suportes visuais à comunidade acadêmica e externa a Universidade que
compareceu ao evento inaugural, mas também almeja a permanência por período determinado no
espaço da Biblioteca de Ciências Humanas e quiçá pelas demais localidades que desejarem
recebê-la.
Uma vez aberto e contemplado o edital público, divulgado pela Universidade Federal do
Paraná - Higienização do Acervo de Obras Raras - pela empresa Oficina do Papel: Conservação
e Restauração ltda., iniciou-se em 1º (primeiro) de junho de 2015 o projeto de higienização (e
conservação) do acervo da Divisão de Obras Raras e Especiais, da Biblioteca de Ciências
Humanas (BCH), com as unidades que giravam em torno de aproximadamente 15 mil
exemplares. Esse projeto foi capitaneado pela especialista em papéis e conservação, Maria
Marcia Pontaralli Dalledonne, e mais 3 (três) funcionárias, e teve sua data de finalização
estipulada para um ano após o início, portanto em 01/06/2016. Conjuntamente a esse
procedimento seriam executados os preparos técnicos e físicos das obras recuperadas a fim de,
após catalogadas e valoradas, serem armazenadas em um espaço especialmente adaptado e
climatizado para garantir longevidade aos livros e periódicos encontrados. Dentre as unidades
trabalhadas encontrava-se, em especial, a doação de três acervos pessoais de personalidades que
tiveram contribuição, quando em vida, ativamente nos meios sociais que frequentavam - espaços
acadêmicos, vida pública, crítica literária, governos estaduais, etc. - e que tiveram, por meio do
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projeto de recuperação de seus acervos agora anexados aos demais, contribuição longeva aos
futuros pesquisadores e consulentes da Divisão de Obras Raras e Especiais.
Nesse sentido, faz-se necessário a valorização e a divulgação dessas obras bem como do
percurso realizado em conjunto pela empresa Oficina do Papel: Conservação e Restauração ltda.
e a BCH na figura dos servidores e das servidoras responsáveis, funcionários e funcionárias e
estagiários e estagiárias a fim de possibilitar uma cultura de preservação do acervo na
comunidade e encorajar novos doadores a confiarem suas unidades de posse ao espaço
universitário. Portanto, este projeto monográfico justifica-se na realização desses pressupostos e
mais ainda na tentativa de lançar luz à visibilidade dessa especificidade bibliográfica e em sua
difusão para consulta posterior. Observados esses requisitos, o projeto vislumbrou, de início, a
um “cliente oculto” ou “suposto cliente”, ou seja, não havia demanda específica para sua
realização. Entretanto, no decorrer das pesquisas primordiais, o Setor de Ciências Humanas da
UFPR, na figura da Biblioteca de Ciências Humanas, decidiu por demandar a divulgação do
trabalho realizado pela empresa supracitada que, coincidentemente, era o que estava sendo
construído através dessa pesquisa. O acaso e a sorte merecem o devido espaço.
Para tanto foi elegida a confecção e a exposição de suportes visuais de tipo banners com
medidas de 200 cm x 90 cm de altura por largura, respectivamente. De forma longeva, o local
para a anexação dos cartazes é o espaço da BCH e, num primeiro momento, em um dos espaços
físicos da Universidade Federal do Paraná, denominado Casa Amarela. A quantidade de banners
a serem expostos estava na concepção inicial do projeto sob a variação entre 06 e 12; para a
exposição inaugural, datada de 26/10/2016, não obstante foram impressos um total de 09
cartazes. O trajeto físico da distribuição dos suportes dentro do ambiente da biblioteca e seus
lugares de fixação foram avaliados após a confirmação da quantidade de elementos. O
modelo-padrão deles poderá ser conferido nos anexos em sua totalidade. Dito isso, verificou-se
uma parcela da bibliografia referente a temática das relações possíveis com as unidades
encontradas em acervos de obras raras, com ênfase nesse caso, aos livros, que é mister que
reconheçamos.
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2.

DEFINIÇÃO DO OBJETO, PROBLEMÁTICA
A concepção de materiais planos com o intuito de servirem de apoio à linguagem escrita

foi desenvolvida desde a antiguidade por diferentes povos, entretanto é no século VIII da era
cristã que esse artifício passou dos chineses aos árabes e desses para os espanhóis quatro
centenas de anos depois. Gradualmente fora para o restante do continente sobrepondo a
utilização do pergaminho (FARIA, 1999: 06). Os materiais eminentemente biológicos usados na
feitura do objeto livro foram cambiando com o passar do tempo e acompanhou as mudanças
tecnológicas culminando desde o século XIX da era cristã no fabrico industrial com a materiais
químicos. Essas transformações técnicas, tecnológicas e sociais podem ser observadas
diretamente nos “objetos-livro” que passam de suportes textuais para amostras culturais de um
povo, de uma época ou mesmo de uma civilização, além daqueles que dizem respeito à própria
preservação da intelectualidade dos seres humanos ao longo do tempo.
Nessa toada, os acervos de obras raras são responsáveis pela preservação e conservação
desses materiais culturais recebendo as unidades bem como valorando-as para adequarem-se a
sua realidade qualitativa. Os critérios de enquadramento das unidades trabalhadas podem variar
de acordo com o acervo específico e, segundo o Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU), no
que se refere às universidades, podem ser descoladas para departamentos próprios o que se
caracteriza como coleções especiais:

São acervos reunidos, preservados, processados e disponibilizados para
consultas e pesquisas. Coleções especiais em universidades é uma tendência que
tem se firmado nas últimas décadas. Como a missão das universidades é, além
do ensino, a pesquisa, reunir e processar fontes primárias de informação
(documentos históricos) e obras escassas, i.e., muito procuradas e difíceis de
serem encontradas, vem de encontro aos objetivos das instituições de ensino
superior. A missão de acervos de obras raras e coleções especiais é distinta das
demais bibliotecas por causa da natureza dos materiais dessas coleções:
documentos únicos, escassos, raros, com valor no mercado livreiro ou valor
como artefato, significado histórico, ou fragilizados. Esses fatores afetam a
aquisição e administração desses materiais. A aquisição envolve compras
especiais, ou negociações com proprietários do acervo, que formaram a coleção
ou a herdaram. As coleções geralmente são formadas num longo período de
tempo e devem ser mantidas, o mais possível, conservadas para as futuras
10

gerações, pois seu valor intelectual ou artesanal é permanente. Para os usuários
terem acesso a materiais valiosos, muitas vezes é preciso copiar esses materiais
em outros formatos. Isso requer o uso de equipamentos especiais para
preservação, porque a fragilidade e o valor desses materiais requerem especial
atenção quanto ao manuseio e segurança. Os acervos foram caracterizados em
dois níveis, com tratamento diferenciado quanto à seleção, processamento
técnico, acesso e preservação:
- Obras raras
- Coleções especiais

1

Adicionalmente a essas determinações catalográficas qualitativas, há os critérios
estabelecidos pela própria instituição, através da Comissão de Conservação Preventiva e
Restauração, divulgadas em documento online, denominado Política de Desenvolvimento de
2

coleções de bibliotecas (SiBi) da UFPR - 2013 , cujas características especiais das obras
deveriam condizer com:

a) impressões dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII;
b) obras editadas no Brasil até 1900;
c) primeiras edições até o final do século XIX;
d) edições com tiragens reduzidas com aproximadamente 300 exemplares;
e) obras que estejam autografadas ou com dedicatória do autor;
f) edições censuradas e/ou livros proibidos, mediante portaria;
g) primeira edição de clássicos, assim considerados nas histórias das literaturas;
h) teses defendidas até o final do século XIX;
i) periódicos estrangeiros dos séculos XV ao XIX;
j) primeiros periódicos brasileiros técnico-científicos.

Padrões de Obras Raras e Coleções Especiais: seleção, processamento técnico, acesso e preservação; ver:
http://143.106.108.41/portal/pdf/Padroes-obras-raras-e-colecoes-especiais.pdf Acesso em: 24/05/ 2016.
1

2

Ver: http://www.portal.ufpr.br/PDC%20SiBi%20[2013].pdf.pdf p.25-6. Acesso em: 26/05/2016.
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Estipuladas as características que segmentam os livros a serem destinados ao acervo de
obras raras, cabe salientar especificamente as vicissitudes do processo de trabalho dessas obras
contempladas com o edital. Ou seja, começou-se a repensar o local de armazenamento de um
montante de aproximadamente 15 mil unidades que se mesclavam entre doadores diversos e três
acervos pessoais numerosos e de estimado valor às pesquisas científicas, são eles: acervos de
Erasmo Pilotto, Ernani Reichmann e Plínio Barreto.3
No que se refere às personalidades supracitadas veremos logo abaixo um breve histórico
de suas atividades nos âmbitos acadêmico, público e pessoal que são informações relevantes no
momento de analisar as obras realocadas para o acervo da BCH. Antes, porém, faz-se justo
encaminharmos uma explanação acerca dos estágios próprios no que tange a preservação e a
conservação das unidades impressas.
Opta-se pela preservação não como uma finalidade nela mesma, mas sim como um
meio para propiciar a possibilidade do resgate ao bem cultural favorecendo os agentes
consulentes e conservadores o exercício de sua cidadania, como também a evitar um processo
acelerado de deterioração da obra com a difusão das técnicas de cuidados simples ou mais
complexos, no caso dos profissionais responsáveis. Consequentemente propicia no espaço
acadêmico que estiverem as obras a cultura de preservação que enseja à totalidade da
comunidade o acúmulo de consciência necessária para a valorização dos bens, assim como a
própria instituição:

(...) deve propiciar condições adequadas de trabalhos em suas instalações. Na
falta de recursos humanos, físicos, materiais etc., a instituição deve procurar a
realização de convênios, acordo e trabalhos conjuntos com outras instituições
similares, para intercâmbios que permitam o desenvolvimento satisfatório dos
trabalhos. (MAST, 1995:15)

3

Há ainda o numeroso acervo pessoal doado à Universidade Federal do Paraná por Homero Batista de Barros que se
faz necessário a recordação.
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De fato foi o que ocorreu com a parceria da Universidade Federal do Paraná com a
empresa especializada que realizou a higienização dos livros doados que estavam sob a posse da
universidade, porém em local que não favorecia a sua longevidade. Dado que o processo de
conservação das obras deve ser encarado como prioritário aos acervos de obras raras,
observou-se a necessidade de higienizá-los e restaurá-los.
Quanto a isso, ainda em relação a conservação, é mister salientar que para o
favorecimento da qualidade do estado físico das unidades ao longo do tempo, é necessário
esforço em conjunto envolvendo os demais setores da comunidade acadêmica nas ações de
manutenção do inventário. Assim, a conservação é pensada de maneira preventiva ou curativa.
A primeira destina-se aos cuidados efetuados nos espaços de armazenamento sobretudo,
todavia também nas instruções difundidas pelos profissionais que têm contato mais rotineiro
com as obras, aos pesquisadores consulentes ou aos visitantes curiosos para que, na limpeza do
espaço, no trajeto de catalogação e armazenamento na prateleira, enfim, todos os cuidados
necessários para que o acervo seja mantido integralmente com zelo e responsabilidade.
A segunda forma de conservação que trazemos é a curativa, ou seja, aquela que é
responsável pela correção de algum problema físico do material. Essa etapa é aconselhada
apenas àqueles que sejam profissionais especializados, uma vez que é imprescindível aparatos
técnicos próprios para a intervenção no objeto. Doravante, a atividade de restauro é trazida à
baila como um apêndice do trâmite curativo de conservação, portanto sendo de caráter
excepcional e, dado a um prévio déficit do cuidado preventivo, realiza-se a ação direta nos livros.
A deterioração das unidades do acervo pode ser causada por inúmeras quantidades de
agentes e de formas variadas de possibilidades. Há, assim, elementos deteriorantes internos ou
intrínsecos aos livros (quantidade de lignina, resíduos, tipo de fibras, colagens, etc.) e também
componentes externos ou extrínsecos como fatores climáticos, químicos, biológicos, físicos,
humanos, etc.
Em relação ao clima, ainda que a cidade de Curitiba (PR), onde localiza-se o espaço
destinado a esse acervo, seja de clima temperado, segundo a classificação climática de
13
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Köppen-Geiger , há necessidade de sala com temperatura controlada para que as trocas entre o ar
atmosférico fora e dentro do recinto não prejudiquem o acervo deixando-o exposto às mudanças
climáticas repentinas que fariam com que os materiais se contraiam no frio e se dilatam no calor,
a exemplo do papel ou mesmo dos livros encadernados com couro, caso haja.
Nesse sentido, com a sala climatizada espera-se que os materiais armazenados não
sejam expostos a temperaturas altas o que aceleraria o processo de desgaste dos materiais, mas
que seja respeitado o bom senso para não prejudicar o consulente que for pesquisar.
À umidade relativa do ar, a qual caminha conjuntamente com o quesito acima, também
recomenda-se poucas oscilações, porém há indispensabilidade de conferir se a umidade relativa
do ar está alta. Pois, estando, prejudicará os materiais, em razão de possibilitar a profusão e
disseminação de fungos e insetos. Entrementes, se a umidade relativa do ar estiver baixa poderá
ressecar o papel causando fragilidade das páginas e eventuais rasgos e perdas irrecuperáveis
(FARIA, op. cit., p.22).
Outro fator físico prejudicial ao acervo de obras raras é a incidência de luminosidade nas
unidades que podem ser medidas pelo instrumento chamado luxímetro. A quantidade elevada de
incidências luminosas destroem as fibras do papel, por isso recomenda-se que essa exposição
seja medida para mantê-la com menos de 50 Lux evitando, desta forma, a oxidação do papel que
causa a perda de cor, o amarelado ou escurecimento do papel e também deixa-o seco (Ibid.:
p.22). Os raios ultravioletas são especialmente danosos pois carregam altos níveis de energia.
Fatores químicos são igualmente importantes de serem controlados. Desde a limpeza da
sala e das prateleiras, evitando o acúmulo de poeira e materiais abrasivos, até a falta de
determinados cuidados podem causar a deposição de elementos ácidos nos materiais,
fortalecendo o aparecimento de micro-organismos como fungos, etc.

4

Ver: https://portais.ufg.br/up/68/o/Classifica____o_Clim__tica_Koppen.pdf Acesso em: 26/05/2016.
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No que se refere aos agentes biológicos, há o resgate daqueles mais comuns aos acervos
de obras raras que se proliferam indiscriminadamente pelos materiais, são: os fungos, os bolores,
os mofos, etc. e os insetos: como as traças, os cupins, entre outros.
Já o fator humano tem importância imprescritível para a longevidade do acervo, uma
vez que atividades tais como o manuseio constante no momento do armazenamento, a limpeza
dos recipientes, a consulta direta nos materiais, a educação da comunidade acadêmica para a
importância do cuidado irrestrito, etc. são indispensáveis no dia a dia de uma localidade que
disponha desses objetos.
Inicialmente buscou-se esse escopo bibliográfico auxiliar no entendimento dos
dispositivos necessários às questões técnicas em relação aos livros do acervo. Compreendida a
importância teórica dos elementos de conservação, armazenamento, higienização, preservação e
preparo técnico dos objetos passa-se para a etapa seguinte.
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3.

ACERVOS PESSOAIS
Encontra-se no acervo da Divisão de Obras Raras e Especiais (D.O.R.E) diversos

doadores que legaram seus acervos pessoais à BCH, contudo emergem três distintas coleções
que se sobrepõem. São: a de Erasmo Pilotto, a de Ernani Reichmann e a de Plínio Barreto. Desta
forma, a exposição contou com um total de três suportes visuais discriminados um para cada
personagem.
Optou-se por essa decisão pelo fato da importância de suas coleções, mas também pela
atitude de colaboração com uma instituição pública no que tange ao crescimento do acervo. Por
isso, neste momento, buscamos ilustrar a trajetória desses intelectuais para justificar o espaço
cedido a eles no montante final dos banners.
No que se refere às coleções especificamente, pode-se comprovar sua valoração
histórica e bibliográfica de maneiras distintas. Desde primeiras edições de livros importantes,
passando por grande coleção de livro de autores específicos (caso emblemático é o de Ernani
Reichmann em relação a sua extensa quantidade de livros do autor dinamarquês Soren
Kierkgaard), até mesmo diversos livros que possuem dedicatórias de autores ilustres como
Monteiro Lobato, Graciliano Ramos, Carlos Nejar, etc. evidenciando o ecletismo das coleções e
a aproximação dos colecionadores para com os diversos autores encontrados.
Assim, pode-se visualizar possíveis teias de relacionamentos nos quais os três
intelectuais contidos no recorte construíram na sua trajetória pessoal e acadêmica. Faz-se
necessário a menção dos objetos que, durante o processo de higienização e restauração, foram
localizados na parte interior dos livros. São eles: fotos, recortes de jornais, cartões-postais, notas
fiscais, rascunhos, etc. etc.
No que concerne a essa “arqueologia” que possibilitou encontrar materiais e objetos
íntimos dos personagens em questão, estabeleceu-se a possibilidade de retratar esses achados
também em suportes visuais de tipo banner. Não obstante, após a feitura dos cartazes,
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escolheu-se pela exposição dos mesmos em display, ou seja, colocá-los em um expositor de
propriedade da BCH a fim de melhorar a visibilidade à sortida gama de materiais.
Desta feita, conseguiu-se melhor aproveitamento na amostragem dos materiais.
Exemplo interessante para ilustrar a decisão são os rascunhos e/ou manuscritos de Ernani
Reichmann que, acomodados no expositor, ganham em “materialidade” uma vez que o visitante
pode observar a poucos metros - experiência essa que seria alterada no caso de feitura de
imagens para os cartazes - o volume grande de folhas datilografadas.
Soma-se a experiência elencada acima os livros com dedicatórias de autores ilustres,
foto pessoais dos intelectuais, recortes de jornais dentre outros objetos. A justificativa dessa
decisão, para além da possibilidade de visualização em perspectivas diferentes que não
propriamente àquela fornecida pelos banners, se solidifica quando se há certeza da permanência
desses materiais por tempo indeterminado. Ou melhor, determinado pela própria biblioteca, dado
que o local onde eles estão armazenados é de posse da Instituição.
Fato tal que não foi o procurado pela escolha dos cartazes, já que a proposta da
exposição em ser itinerante e “passear” por outras áreas da instituição, por exemplo, noutras
bibliotecas, setores, campus etc. e mesmo escolas públicas é pilar fundamental.

3.1

ERASMO PILOTTO
5

Erasmo Pilotto (1910 - 1992) , intelectual paranaense que contribuiu sensivelmente à
discussão da educação nos âmbitos estadual e federal, caracterizou-se no século XX pela forma
profícua na qual se inseriu fortemente no Movimento pela Escola Nova no Brasil, em especial
pela vertente paranaense, a chamada Movimento pela Escola Nova no Paraná.

5

Para uma breve biografia, ver: VIEIRA, Carlos Eduardo. Educação e modernidade no projeto formativo de
Erasmo Pilotto (Eixo Temático 6: Intelectuais, pensamento social e educação); Disponível em:
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/coordenadas/eixo06/Coordenada%20por%20Carlos%20Eduardo%20
Vieira/Carlos%20Eduardo%20Vieira%20-%20Texto.pdf Acesso em: 28/05/2016.
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Pilotto fora leitor de Leon Tolstoi e Jean-Jacques Rousseau, tendo o primeiro
despertado, com sua experiência pedagógica de renovação escolar na Escola Yasnaia-Poliana, a
possibilidade de uma forte atuação nos debates acerca das diferentes concepções filosóficas, cujo
diálogo dava-se entre as perspectivas do materialismo e o espiritualismo.
Assumindo publicamente o “segundo olhar” perante as estratégias educacionais, Pilotto
constituiu crítica à fragmentação do processo de formação dos indivíduos, fazendo a asserção de
que:

(...) a escola, a metodologia, o sistema de ensino são abstrações, pois “o que há
objetivamente são seres singulares e situações singulares”. (PILOTTO, 1989,
p.118. apud. VIEIRA, Carlos Eduardo.,. p. 06)

Esta percepção foi largamente discutida nos anos de atuação de Erasmo Pilotto perante a
comunidade educacional brasileira, tendo como eixo central dessa disputa ideológico-filosófica
duas correntes de grande impacto para o desenvolvimento de formação da estrutura de educação:
os católicos e os renovadores. Nesse sentido, era partidário do grupo oposto aos católicos.
Erasmo Pilotto foi Secretário de Estado de Educação e Cultura, durante os anos de 1949
a 1951, e, segundo Vieira:

(...) Pilotto encontrou no Movimento pela Escola Nova uma possibilidade de
produzir uma profunda crítica das formas tradicionais de ensino — baseadas no
formalismo do método, na capacidade mnemônica do aluno e na passividade do
professor em relação ao conhecimento — e, assim, afirmar a sua concepção
educativa baseada na liberdade, na autodeterminação e no poder da intuição e da
vontade (Ibid.: p.07).

Helio de Freitas Puglieli, em trabalho realizado pela Editora da UFPR, intitulado
Erasmo Pilotto - Série Paranaense, nº7, refaz o itinerário da vida de Pilotto nos diversos setores
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que ele integrou. Em meio a esses, Puglieli narra as participações do pensador no ambiente
educacional de seu tempo e também no meio literário e político.
Podemos subdividir o estudo sobre o intelectual, nessa edição, em três fases: o início da
trajetória de Erasmo Pilotto quanto a suas preferências de leitura na época ginasial;
posteriormente, suas colaborações e edições de trabalhos sobre pedagogia, literatura, arte, etc.
até a sua determinante atuação na Secretaria de Educação do Estado do Paraná; por fim, a partir
da década de 1970, o autor discorre sobre a fase de maior “consistência intelectual” de Erasmo
Pilotto.
Logo de início, Puglielli, traz à luz a inquietação característica de Pilotto tanto no meio
educacional e pedagógico quanto no político e pessoal. Como já foi ressaltado, o próprio
intelectual faz questão de salientar a importância da leitura de Leon Tostoi principalmente na sua
formação de caráter. Tratando-se de um personagem ímpar no âmbito acadêmico e social, aquele
relata:

Estamos diante de uma personalidade duramente esculpida pela obstinada
autenticidade e fidelidade à evolução do próprio itinerário interior, colocando
aparências e glórias em holocausto, numa atitude espontânea e, ao mesmo
tempo, estoicamente premeditada. Mais que tudo e de maneira indiscutível,
Erasmo afirma-se como pensador. (org. PUGLIELLI, 1996: p. 07-8)

A partir de então, o pesquisador narra a participação de Erasmo Pilotto em segmentos
educacionais. Uma delas é a Escola Normal de Curitiba, ingressado em 1927, porém
imediatamente com decepção, visto que as condições de trabalho do “mestre-escola” não eram as
melhores. O método pedagógico arcaico, o pragmatismo e a mediocridade do ensino foram
algumas características que abalaram as convicções de Pilotto, mas não fizeram esmorecer sua
militância interna e externa em relação ao espaço escolar.
Momento indispensável na narrativa de vida sobre Erasmo Pilotto é quando, junto com
outros colegas, decidem abrir uma escola com os próprios recursos. Chamada Instituto
19

Pestalozzi, criado em abril de 1943, é reconhecida como “a primeira ‘escola nova’ do Paraná”
(Ibid. p. 18).
Entretanto, episódio-chave para a compreensão da participação desse ator na sociedade
é seu envolvimento com a política educacional estadual. Juntando-se ao candidato a governador
do Estado do Paraná, Moysés Lupion (PSD), no pleito contra o candidato da UDN, Munhoz da
Rocha Netto, Pilotto “coordena e redige” as propostas de governo do candidato que
posteriormente vem a ganhar as eleições.
Assumindo o cargo de Secretário da Educação somente dois anos após a posse do
governador-eleito Moysés Lupion, Pilotto dirige-se aos mais interioranos rincões paranaenses
para ter a experiência de como aquelas professoras desempenham suas atividades. Obviamente a
situação era deveras dificultosa e o Secretário optou por desenvolver soluções e melhorias para
esse contingente educacional.
Contudo, desde as primeiras visitas realizadas por Pilotto e consequentemente com as
propostas de governo de sua autoria, os políticos da capital do estado imprimiram forte oposição
ao Secretário culminando com problemas, intrigas e alguns “pedidos” não atendidos pelo
educador.
Não é difícil raciocinar sobre o final desse imbróglio, Erasmo Pilotto renuncia ao posto
e deixa a Secretaria de Educação enormemente decepcionado. Entretanto, essa mudança abre
caminho para uma nova e terceira etapa de sua vida intelectual.
No entendimento do fortalecimento do ser, seja o professor ou o educando, Erasmo
Pilotto coloca em conjunção a oposição dialética desse determinado agente com a pedagogia
tecnológica. Tecnologia essa que esvazia o processo de formação e construção dos sujeitos
inseridos no seio educacional. É essa transição da projeção do ser em um diálogo com a realidade
moderna que Pilotto expressa em seu trabalho emblemático da, aqui destacada, terceira fase,
estudo intitulado de “Obras” e que foi resenhado criticamente por Foed Castro Chamma.
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A dinâmica empregada dialeticamente pelo intelectual paranaense era composta pela
realidade atravessada pelo meio da educação e da liberdade para alcançar a perfeição (utópica).
Nesse sentido, ilumina Chamma:

O homem perfeito está latente em cada um e desabrochará pelo esforço de auto
conhecimento, encontrando na arte o veículo de aproximação e identificação do
saber, como na filosofia o Conhecimento. (Ibid. p.45)

Completa-se o esquema indicado por Pilotto no fato do educador localizar-se acima do
filósofo, no desenho hierárquico platônico, e na condução desse modelo havendo a nutrição
mútua de ambos a fim de “almejar a realidade perfeita.” (Ibid. p.46)
Portanto, o ativo pensador foi decisivo em mudanças estruturais da educação
paranaense, principalmente no que diz respeito à metodologia e à construção de novas escolas
rurais no interior do Estado; mas mais que isso, ainda em vida manifestou seu desejo de
colaborar com o universo acadêmico cedendo suas milhares de obras para a BCH e, por isso,
justifica-se sua menção em um suporte visual de tipo banner e no display utilizados para
apresentar os materiais e objetos pessoais encontrados dentro dos livros higienizados e
restaurados.

3.2

ERNANI REICHMANN
O segundo acervo pessoal a ser trazido à luz é o de Ernani Reichmann (1920 - 1984),
6

chamado por Sylvio Back de “Kierkgaard dos trópicos” , uma vez reconhecido seu pioneirismo
na tradução, interpretação e difusão das ideias do escritor, teólogo e filósofo dinamarquês Soren
Kierkgaard (1813 - 1855), durante os anos de 1950 a 1980, em solo paranaense, também
6

Originalmente
publicado
no
jornal
Gazeta
do
Povo,
disponível
em:
http://www.gazetadopovo.com.br/conta/cadastre-se/?referrer=http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/kierkegaar
d-dos-tropicos-f1xodeo2tbvnoun7djnr5aa8e
e,
posteriormente
publicado,
e
utilizado
aqui,
em:
http://cadernodecinema.com.br/blog/kierkegaard-dos-tropicos/ Acesso em: 28/05/2016.
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escreveu diversas obras que contabilizam mais de cinquenta títulos entre ensaios, diários,
memórias e ficção.
Reichmann, a semelhança de Pilotto, teve relacionamentos próximos com a vida pública
paranaense, exercendo cargo no gabinete do governador do Estado - no período de 1961 a 1965 durante a gestão de Ney Braga. Também exerceu funções na Universidade Federal do Paraná
como professor; na Sudesul, agência de desenvolvimento regional integrada ao MINTER
(Ministério do Interior); no PLADEP (Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado), órgão
que tratava do planejamento e estratégia do governo do Estado.
7

Ernani Reichmann, segundo o filósofo Hélio de Freitas Puglielli , se notabilizou por,
dentre outras ações, a de “(...) ter reunido em Curitiba uma das melhores bibliotecas de e sobre
Kierkgaard, existentes no mundo inteiro,(…)”. Afora o reconhecimento intelectual com o
dinamarquês, Reichmann também se propôs a analisar e criticar textos de Nietzsche e Heidegger,
porém com menos pontos de consonância (Ibid. p.09).
Persistindo na sua capacidade de desvincular-se do que ocorria habitualmente até o
momento de suas obras, no cenário filosófico paranaense, os estudo de Reichmann são trazidos à
baila por Puglielli através de uma citação de seu amigo, João Manoel Simões, cuja colocação se
dá: “Pela sua extensão, representada por milhares (ou dezenas de milhares) de páginas, bem
como seu alto teor literário e filosófico, a obra de Ermano Reichmann é única, dentro das
fronteiras da língua portuguesa” (SIMÕES, 1983 apud. Ibid. p.09). Continua o autor:

Nesse sentido, posso definir o professor Ernani Reichmann como um homem
que procurava na literatura não o elemento literário, mas o fenômeno humano;
que procurava na poesia não o ritmo poético, mas a revelação; que procurava na
filosofia não o formalismo racional, mas a visão arrebatadora das iluminações
mais profundas. Tudo isso com uma importantíssima ressalva: Reichmann
nunca deixava de ser Reichmann. É algo bem diferente, portanto, daqueles que
buscam pretensos êxtases intelectuais ou espirituais como forma de dissolução e
alienação da própria individualidade. (Ibid. p.07)
PUGLIELLI, Hélio de F. Ernani Reichmann no cenário filosófico paranaense. In: Círculo de Estudos - Revista
do Círculo de Estudos Bandeirantes - Nova Fase - nº5 - Julho de 1991. p.05-11.
7
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Essas nuanças estão presentes no acervo pessoal doado à BCH e possibilita a pesquisa
dos interessados em ingressar na complexidade de sua subjetividade e nos (des)caminhos de suas
obras. É, portanto, na discussão que comporta a filosofia e a literatura na qual, inclusive, abriga a
filosofia kierkgaardiana, numa perspectiva “tropical”, que se preserva e se conserva parte do
legado - cultural e intelectual - de Ernani Reichmann.

3.3

PLÍNIO BARRETO
O terceiro personagem que se faz menção é Plínio Barreto (1882 - 1958), escritor,

jornalista, político e jurista. Colecionador de uma acervo numeroso - e ainda sem a
documentação referente a sua doação à BCH - Barreto foi, assim como os outros dois doadores,
um sujeito ativo no cotidiano da vida pública nacional: após a revolução de 1930 ocupou a
posição de governante provisório do Estado de São Paulo, durante o período entre 06 e 25 de
novembro de 1930, devido a anuência de Getúlio Vargas e sua filiação ao Partido Democrático
(PD). Em 1945 foi eleito para ser deputado na seleção que versava sobre a Assembleia Nacional
Constituinte, com sua filiação na União Democrática Nacional (UDN).
Como jornalista, Barreto ingressa sua proximidade com as atividades profissionais
específicas logo cedo, aos 14 anos de idade, no periódico O Estado de São Paulo. Seguindo no
jornal, atua como revisor até os 16 anos quando substituem-o para o cargo de redator.
André da Costa Cabral, em dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Literatura Brasileira do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, intitulada Escritores
brasileiros na correspondência passiva do crítico literário Plínio Barreto, trata das atividades
concernentes ao tocante da vida pública e profissional de Barreto através de recuperação
epistolar dividida em três partes: Correspondência Passiva; Correspondência Ativa e
Correspondência de Terceiros.
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Nesse sentido, o viés focalizado ao intelectual paulista enquanto crítico literário
fundamental para a compreensão do movimento literário nacional durante a primeira metade do
século XX, para além do panorama “modernista”, ainda que pouco dialogado no caso específico
de Barreto, por suas animosidades pontuais - o que não exclui a deferência ao talento de Mário e
Oswald de Andrade principalmente -, são visíveis na preferência estética pela literatura
neoparnasiana.
Para Antonio Cândido, prefaciando o livro Páginas Avulsas, datado de 1958, lançado
após a morte de Barreto, o qual reúne uma seleção diversa de ensaios e artigos organizado por
Caio Plínio Barreto, filho do autor, e trazida à luz por Costa Cabral mostra que, para o crítico e
escritor brasileiro, Plínio Barreto:

“encarna, admiravelmente, as melhores e mais sólidas qualidades do jornalismo
crítico. Na literatura, passeia a sua cultura e a sua sensibilidade, oferecendo aos
outros a messe da excursão. Não é um teórico nem um erudito, não é um esteta,
nem um novo retórico; é um crítico”. (CASTRO, 2009: p.VIII apud.
CANDIDO, Antonio. “Prefácio” in BARRETO, Plínio. 1958)

Estas vicissitudes na vida de Plínio Barreto por si seriam de justificadores de atenção
especial ao acervo legado, entrementes, o valor histórico das obras encontradas podem ser
mensurados pela importância das unidades, e.g., os livros assinados e dedicados a Barreto pelos
mais proeminentes escritores da época.
Esse fato, além de abrir uma possibilidade de interpretação a partir do viés da atividade
crítica de Barreto, tem consonância, por exemplo, com a amizade entre ele e Monteiro Lobato. O
autor de Urupês, Cidades Mortas e Ideias de Jeca Tatu etc., auxiliou o crítico literário ao
colaborar com o mensário cultural criado por Barreto chamado Revista do Brasil. Mais tarde,
Lobato assume a editoria-chefe da publicação e Plínio Barreto é eleito para o Conselho do
Instituto da Ordem dos Advogados de São Paulo (Ibid. p.III). À guisa da informação:
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Em 1925, ele articulou, juntamente com Monteiro Lobato (1882-1948) a Liga
do Voto Secreto, um tipo de organização que começa a surgir em virtude das
8
dissidências políticas do início do século XX em São Paulo .

Desta feita, houve, inicialmente, a dificuldade na escolha da abordagem que a exposição
iria realçar dado o volume de atividades que Plínio Barreto realizou em vida. Entrementes, pela
sua contribuição profícua ao campo literário brasileiro, na chamada República Velha, e pela
qualidade de suas críticas literárias atestadas por estudiosos do naipe de Antonio Cândido,
optamos pelo foco, no que se refere ao display, em dar ênfase na variedade de obras que estavam
em sua coleção quando ofertada à BCH e estavam marcadas com dedicatórias e assinaturas dos
mais distintos autores da época.
Em relação ao banner, preocupamo-nos com a história de vida e feitos de Plínio Barreto
e sua importância no cenário político nacional. Assim como Erasmo Pilotto e Ernani Reichmann,
Barreto possibilita diversas maneiras de análise de suas ações, ainda mais àquelas no cenário
político.
No âmbito profissional, enquanto jornalista e crítico literário, há o conhecimento por
parte dos estudiosos de Barreto de uma ampla gama de correspondências, cartões-postais,
colunas e artigos escritos. No entanto, um fator novo e de determinante importância àqueles
dedicados aos estudos sobre esse autor é o fato de não terem realizado um trabalho satisfatório e
nem uma menção sequer sobre a biblioteca do autor que se encontra em posse da BCH.
A coleção de Plínio Barreto legada à Biblioteca de Ciências Humanas, da Universidade
Federal do Paraná, continua sendo uma interrogação no que se refere a determinadas
informações como suas datas de recebimento dos lotes e os nomes dos doadores; a afirmação
possível no momento é a confirmação da inestimável importância de suas obras pessoais, da
variedade de títulos de sua antiga biblioteca e a oportunidade de pesquisadores e consulentes
poderem investigar os livros recuperados no processo de higienização, restauração e catalogação
do acervo.

LUTEMBERG de Souza Silva. Plínio Barreto, um juiz eleitoral para ser lembrado. Disponível em:
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-sp-plinio-barreto-pdf Acesso em: 28/05/2016.
8
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4.

ALTERNATIVAS E ESCOLHAS PARA O ROTEIRO DA EXPOSIÇÃO
As opções de eleição do roteiro definitivo dependiam da quantidade de banners, da

planta da biblioteca e a disponibilidade em deixá-los no espaço. Desta forma, optamos por
colocar duas planificações de roteiros (ou planos de conteúdos) referentes à exposição dos
suportes visuais.
A primeira consiste no roteiro mais “imaginativo”, “especulativo” pelo fato de ter sido
projetada antes mesmo do início do processo de pesquisa efetiva do acervo, das coleções doadas
e mesmo da escolha do conteúdo dos cartazes. Nessa toada, decidimos por bem colocá-lo no
corpo do trabalho a fim de compará-lo com o plano de conteúdos que se desenvolveu durante o
transcorrer do período de maturação da exposição.
Nesse tempo, algumas ações foram ganhando em importância, a saber:
●

as funções dos participantes mais diretos no dia a dia da criação da exposição e do seu
formato foram definidas;

● as informações acerca dos colecionistas e de suas coleções foram trazidas à luz tanto pelo
processo de higienização e restauração quanto pela pesquisa de campo em instituições
públicas. Nelas efetuou-se coletas de arquivos fotográficos e demais documentos, e.g., o
Instituto Erasmo Pilotto e o Arquivo Público do Paraná; após a definição, por parte do
Setor de Ciências Humanas - UFPR, que foi o apoiador financeiro dos suportes visuais,
do número de cartazes;
● e, por fim, a execução da exposição durante o evento de inauguração da Divisão de Obras
Raras e Especiais.
Portanto, reconhecendo a importância do primeiro “esqueleto programático” de
execução, colocamos-o em reflexão com o roteiro definitivo, cujo foi seguido no dia da
apresentação do material, para conseguirmos compreender o que foi retirado, o que permaneceu,
o que dificultava o andamento da exposição e assim por diante.
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4.1

ROTEIRO (nº1)

PLANO DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO:

REALIZADOR:

Uma mostra de banners na
Biblioteca de Ciências Humanas
- UFPR

Leandro Pereira de Lima

PARTICIPAÇÃO:
Orientação acadêmica:
Martha D. Hameister

Finalidade do Plano
O direcionamento da pesquisa a fim de auxiliar na preparação de suportes visuais
de tipo banners e no aprofundamento na temática referente aos trabalhos de
manuseio com unidades bibliográficas em momento de restauração, conservação
e preparo técnico dos objetos.
Histórico do Projeto

I
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A necessidade de abordar o tema da preservação e conservação do espaço
bibliográfico da seção de Obras Raras e Especiais, da Biblioteca de Ciências
Humanas, da Universidade Federal do Paraná, ganhou força quando se iniciou o
projeto de higienização das unidades selecionadas. Logo, fez-se mister a
abordagem da problemática assim como a divulgação dos acervos pessoais
doados à seção. Em seguida, deve-se realizar reuniões com as partes envolvidas
no processo, por exemplo, as bibliotecárias responsáveis e as funcionárias
contratadas, através de edital público, para a higienização, e também com a
orientação acadêmica e com pessoa a ser escolhida para ficar responsável pela
arte dos cartazes.
Abordagem de divulgação
Principalmente pelo convite através dos meios digitais, divulgação na Biblioteca
de Ciências Humanas - UFPR, propalar entre a comunidade interna e externa à
Universidade.
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Metas e propósitos do projeto
➔ O propósito desta exposição será o de apresentar, primeiramente, para a
comunidade acadêmica universitária e, num segundo momento, para a
comunidade escolar, a importância da manutenção responsável das unidades
bibliográficas adquiridas e recuperadas pela Biblioteca de Ciências Humanas UFPR;
➔ Produzir e confeccionar banners a fim de aproximar os visitantes da exposição
à seção de Obras Raras e Especiais, com singular atenção aos acervos pessoais
de Erasmo Pilotto, Ernani Reichmann e Plínio Barreto;
➔ Boa quantidade de visitantes;
➔ Possibilidade de exposição itinerante.
Elucidação do desenvolvimento
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➔ Exposição de banners sobre o procedimento de higienização, conservação,
catalogação e preservação do acervo bibliográfico contido na BCH, com
finalidade de apresentar aos visitantes três coleções especiais, a saber: Erasmo
Pilotto, Ernani Reichmann e Plínio Barreto. A exposição terá sua arquitetação
e montagem durante o mês de setembro do ano de 2016 na biblioteca
mencionada, em espaço a ser definido;
➔ Abertura sem data prevista;
➔ Custos baixos, benefícios posteriores com a posse dos cartazes pela BCH e
baixos riscos de perda e/ou estrago do material:
➔ Exposição com baixo custo;
➔ Apresentar e divulgar o acervo de Obras Raras e Especiais a fim de iluminar a
comunidade (interna e externa) para a responsabilidade e seriedade do
trabalho executado na Biblioteca de Ciências Humanas;
➔ Possibilitar, a partir do acesso dos visitantes, maior informação acerca do
tema;
➔ Riscos: em grande parte diminuídos com os devidos cuidados com o
transporte do material.
Funções
➔ Leandro Pereira de Lima:
Pesquisa bibliográfica, pesquisa iconográfica, formatação, montagem,
divulgação, monitoria da exposição no dia da estreia, apresentação do material à
comunidade externa (escolar) e curadoria;
➔ Martha Daisson Hameister:
Orientação acadêmica;
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➔ Biblioteca de Ciências Humanas - UFPR:
Auxílio na pesquisa através da disponibilização do acervo e assertiva para o
acompanhamento do processo de higienização, preservação e conservação das
unidades bibliográficas.
Registros das mudanças
Campo a ser atualizado conforme o procedimento da feitura dos banners, bem
como sua instalação e acompanhamento da exposição nos espaços destinados a
comportá-la.
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4.2

ROTEIRO (nº2)

PLANO DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO:

Inauguração da Divisão de Obras
Raras e Especiais: exposição de
banners na Biblioteca de Ciências
Humanas - UFPR

REALIZADOR:

Leandro Pereira de Lima

PARTICIPAÇÃO:
Orientação acadêmica:
Martha D. Hameister
e
Rodrigo Tavares
Projeto gráfico:
Cristina Moskwyn

Finalidade do Plano
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O direcionamento da pesquisa efetivou-se como base de auxílio na preparação de
suportes visuais de tipo banners para servirem de material de apoio no evento de
inauguração da Divisão de Obras Raras e Especiais (D.O.R.E), da BCH - UFPR.
Bem como aprofundamento bibliográfico e observação técnica no que se refere
aos trabalhos de manuseio com unidades bibliográficas no momento de
restauração, conservação, catalogação e preparo técnico dos objetos.
Histórico do Projeto
A necessidade de abordar o tema da preservação e conservação do espaço
bibliográfico da Divisão de Obras Raras e Especiais (D.O.R.E), da Biblioteca de
Ciências Humanas, da Universidade Federal do Paraná, ganhou força quando se
iniciou o projeto de higienização das unidades selecionadas, em 01/06/2015. Logo,
fez-se mister a abordagem da problemática, bem como a divulgação dos acervos
pessoais doados à Divisão. Em seguida, foram realizadas reuniões com as partes
envolvidas no processo, por exemplo, as bibliotecárias responsáveis e as
funcionárias contratadas, através de edital público, para a higienização e
restauração. Foram também efetuados encontros com a projetista gráfica imbuída
na realização da arte-padrão da exposição.
Houve o deslocamento para localidades específicas com a intenção da coleta de
dados biográficos dos colecionistas. Nesse sentido, a exposição reforçou-se em
conteúdo e complexidade a partir dos estudos biográficos e dos objetos e materiais
encontrados dentro das coleções doadas por eles. Uma vez que o volume desses
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achados era demasiado para mencioná-los especificamente nos cartazes, optou-se
pela utilização de um display de propriedade da própria BCH a fim de permitir a
amostragem dos materiais reparados.
Por fim, na tentativa de dialogar com os visitantes e adequar-se às vicissitudes
contemporâneas, decidiu-se anexar, em cada suporte visual confeccionado, um
código de barras bidimensional QR-code para ser escaneado a partir dos aparelhos
móveis e possibilitar o direcionamento, no ciberespaço, para a página do Setor de
Ciências Humanas da UFPR para divulgação do evento e, posteriormente, realizar
o projeto de uma mídia audiovisual que contemple os objetivos do evento de
inauguração referido.
Abordagem de divulgação
Principalmente pelo convite através dos meios digitais, divulgação na Biblioteca
de Ciências Humanas - UFPR, propalar entre a comunidade interna e externa à
Universidade.
Metas e propósitos do projeto
➔ O propósito desta exposição foi durante o evento supracitado e o será nas
próximas montagens o de apresentar, primeiramente, para a comunidade
acadêmica universitária e, num segundo momento, para a comunidade escolar,
a importância da manutenção responsável das unidades bibliográficas
adquiridas e recuperadas pela Biblioteca de Ciências Humanas - UFPR;
➔ Produzir o conteúdo de suportes visuais de tipo banner a fim de aproximar os
visitantes da exposição à Divisão de Obras Raras e Especiais (D.O.R.E), com
singular atenção aos acervos pessoais de Erasmo Pilotto, Ernani Reichmann e
Plínio Barreto;
➔ Boa quantidade de visitantes;
➔ Possibilidade de exposição itinerante.
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Elucidação do desenvolvimento
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➔ Exposição de banners sobre o procedimento de higienização, conservação,
catalogação e preservação do acervo bibliográfico contido na BCH, com
finalidade de apresentar aos visitantes três coleções especiais, a saber: Erasmo
Pilotto, Ernani Reichmann e Plínio Barreto. A exposição teve sua formulação a
partir do mês de setembro do ano de 2016 e sua montagem no dia anterior ao
evento de inauguração da D.O.R.E., no espaço acadêmico pertencente a
Universidade Federal do Paraná chamado Casa Amarela, no dia 25/10 do
mesmo ano. Posteriormente a exposição foi montada na biblioteca mencionada,
em espaço definido com o auxílio do desenho da planta da biblioteca;
➔ A abertura da exposição complementou o evento de inauguração da Divisão de
Obras Raras e Especiais (D.O.R.E), no dia 26 de outubro de 2016, às 13:30 hr.
➔ Custos arcados pelo Setor de Ciências Humanas - UFPR, benefícios ao espaço
acadêmico público através da posse dos cartazes pela BCH e os baixos riscos
de perda e/ou estrago do material comprovaram-se após a realização do projeto;
➔ A apresentação e divulgação do acervo de Obras Raras e Especiais a fim de
iluminar a comunidade (interna e externa) para a responsabilidade e seriedade
do trabalho executado na Biblioteca de Ciências Humanas foi parcialmente
cumprida visto que a exposição permanece no espaço da BCH;
➔ Possibilidade, a partir do acesso dos visitantes, maior informação acerca do
tema permanece;
➔ Riscos: em grande parte diminuídos com os devidos cuidados com o transporte
do material e comprovados pela montagem e desmontagem durante o período
do evento de inauguração.
Funções
➔ Leandro Pereira de Lima:
Pesquisa bibliográfica, pesquisa iconográfica, montagem, monitoria da exposição
no dia da estreia, apresentação do material à comunidade externa (escolar) e
curadoria;
➔ Martha Daisson Hameister:
Orientação acadêmica;
➔ Rodrigo Tavares:
Orientação acadêmica;
➔ Cristina Moskwyn:
Projeto gráfico com a elaboração da identidade visual dos banners e dos materiais
de divulgação da exposição.
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➔ Biblioteca de Ciências Humanas - UFPR:
Auxílio na pesquisa através da disponibilização do acervo e assertiva para o
acompanhamento do processo de higienização, preservação e conservação das
unidades bibliográficas.
➔ Setor de Ciências Humanas - UFPR:
Responsabilidade no envio do projeto visual dos banners para a gráfica
confeccioná-los.
Registros das mudanças
Principais mudanças ocorridas no transcorrer dos procedimentos do projeto:
➔ Encomenda de um adesivo para a colagem na porta de entrada da respectiva
sala da Divisão de Obras Raras e Especiais (D.O.R.E);
➔ anexação do display para acomodação de materiais escolhidos em meio ao
grande volume de objetos encontrados no interior dos livros higienizados;
➔ e mudança do local e montagem (parcial) da exposição da Biblioteca de
Ciências Humanas para a Casa Amarela.

4.3

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ROTEIROS
Parte-se, pois, para a análise comparativa do roteiro inicial, desenvolvido a partir das

bases teóricas e imaginativas ideais para a exposição, e o roteiro final, cuja montagem e
cumprimento dos itens listados se deu no dia a dia do preparo da exposição e sua instalação
efetiva.
Inicialmente percebe-se, ao contemplar os dois roteiros, a mudança no aspecto nominal
do projeto, ou seja, no primeiro plano esquadrinhado propôs-se que o conjunto de suportes
visuais fosse chamado de “Uma mostra de banners na Biblioteca de Ciências Humanas - UFPR”.
Entrementes, à época imaginou-se que os cartazes seriam expostos de maneira autônoma e
observados na BCH de forma a não comprometer substancialmente o cotidiano do local e dos
usuários e visitantes. Fato esse que sofreu mudanças pelo motivo de, tanto a direção da biblioteca
bem como do Setor de Ciências Humanas, decidirem por realizar um evento inaugural da, então,
nova Divisão de Obras Raras e Especiais com uma programação destinada especialmente para
essa cerimônia.
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Nesse sentido, a exposição de suportes visuais de tipo banner passou de atividade
somente prática como etapa de conclusão do curso para parte fundamental no evento que contou
com a presença de diversos estudiosos versados na matéria de Obras Raras e Especiais, bem
como palestras que compuseram uma mesa de debate. Assim, ao decorrer do projeto estipulado
no primeiro plano a exposição ganhou em importância e, desta forma, cambiou seu nome para
“Inauguração da Divisão de Obras Raras e Especiais: exposição de banners na Biblioteca de
Ciências Humanas - UFPR”.
Na sequência

da comparação, ilumina-se para o quesito apresentado como

“Participação”. No Roteiro (n°1), há a participação única, além do realizador, da orientação
acadêmica da Profª. Drª. Martha Daisson Hameister diferentemente do Roteiro (nº2), no qual
foram adicionadas as participações, na orientação acadêmica do Profº Drº Rodrigo Tavares e no
projeto gráfico de Cristina Moskwyn.
As adições se deram pela necessidade constatada, no processo de feitura da pesquisa para
a exposição e especulação de montagem dos banners, de aproximação com mais um vetor de
orientação acadêmica tal como pelo fato do Departamento de História (DEHIS) - UFPR assumir,
perante o Setor de Ciências Humanas, a incumbência de eleger discente(s) para elaborar a
exposição justamente por ser uma das propostas elementares do curso de História - Memória e
Imagem; a participação de Cristina Moskwyn no que tange o projeto gráfico verificou-se
indispensável durante o processo de criação da identidade visual da exposição pela sua
experiência na área e por ser aluna do referido curso, além da tentativa inicial falha do realizador
em formular projeto gráfico para os cartazes (ver anexo 1). Logo, o projeto que tinha na sua
gênesis um número modesto na soma entre realizador e participante com o crescimento da
responsabilidade em frente às exigências do evento inaugural viu-se na iminência de chamar
outros participantes que, por sorte, mostraram-se solícitos e decisivos para o resultado final.
Na aba denominada de “Finalidade do Plano” houve a anexação do elemento inaugural,
ou seja, mesmo a BCH tendo em seu acervo uma quantidade de livros que se adequavam nos
quesitos estabelecidos para a categoria de obras raras, ainda sim os objetos eram acomodados
numa sala que, mesmo possibilitando a separação desses documentos bibliográficos com os
outros do acervo circulante, não haviam passado pela rigidez do processo iniciado com a
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higienização e restauração do acervo. Dessa maneira, com o projeto em andamento e com o
preparo técnico e a catalogação dos materiais sendo realizada, pela enormidade de livros e pela
importância histórica e documental de alguns títulos, surgiu a oportunidade de reformar a antiga
sala de obras raras para inaugurá-la sob nova perspectiva, enquanto Divisão de Obras Raras e
Especiais (D.O.R.E).
Na parte nomeada “Histórico do projeto”, por óbvio, com o transcorrer do dia a dia da
pesquisa e montagem dos cartazes a diferença analítica entre os dois roteiros se dá pela
quantidade de informação auferida no segundo plano. Dentre as principais, a colocação da data
de início do processo de higienização das obras; o dado de que se fez necessária e indispensável
para a preservação dos livros um processo adicional, de restauração; a visitação, por parte do
realizador, de instituições públicas que poderiam ajudar a ilustrar a retomada da história de vida
dos doadores das coleções, isto é, Erasmo Pilotto, Ernani Reichmann e Plínio Barreto.
Nesse sentido, registra-se a fundamental visita no Instituto de Educação Erasmo Pilotto
que possui biblioteca com acervo especial sobre o autor e intelectual paranaense e que conta com
numerosa quantidade de documentos iconográfico (ver anexo 2). Outro local de contribuição,
para essa função de iluminar o passado dos colecionistas, foi o Arquivo Público do Paraná, que
disponibilizou documentos importantes como: a ficha provisória individual, da Delegacia de
Ordem Política e Social (DOPS), de Ernani Reichmann, fichado duas vezes num espaço de 10
anos entre a primeira e a segunda oportunidade; e a ficha provisória individual, de Plínio Barreto,
também da DOPS, datada de junho de 1940 (ver anexo 3).
Em relação a essa etapa comparativa, avaliou-se que, no desenvolvimento da limpeza e
restauro dos livros selecionados, cerca de 15 mil unidades, pela grande quantidade de materiais
encontrados no interior dos livros como cartões-postais, recortes de jornais, fotos, rascunhos, etc.
era necessário trazer ao conhecimento dos visitantes esses objetos. Entretanto pela quantidade de
cartazes estipulada, fez-se indispensável outra solução. Para isso, utilizou-se do display (ver
anexo 4) de propriedade da BCH para acomodá-los no local e proporcionar perspectivas distintas
daquelas auferidas pelos banners. Há, finalmente, impresso nos cartazes o símbolo de um código
de barras bidimensional QR-code para ser escaneado a partir dos aparelhos móveis e possibilitar
o direcionamento, no ciberespaço, para a página do Setor de Ciências Humanas da UFPR para
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divulgação do evento. Pensou-se em realizar, posteriormente, o projeto de uma mídia audiovisual
que contemple os objetivos do evento de inauguração referido e as imagens captadas no dia da
primeira montagem da exposição (ver anexo 5) e para tal conta-se com o auxílio técnico do
Laboratório de Vídeos (LaVi), do curso de História - Memória e Imagem, na pessoa de Jimmy
Leão.
No espaço do plano chamado de “Elucidação do desenvolvimento”, a diferença entre o
Roteiro (nº1) e o Roteiro (nº2) salta aos olhos na menção a mudança do espaço físico que seria
realizada a primeira montagem dos cartazes. Inicialmente idealizado para acomodar-se na BCH,
no dia de lançamento da D.O.R.E, passou-se para a Casa Amarela. Sem o contato prévio com a
planta do novo local e tendo por volta de 24 horas para realizar o trânsito dos banners, admite-se
que o resultado obtido não foi totalmente satisfatório, porém em nada atrapalhou o andamento do
evento inaugural. Evento esse que no primeiro plano não tinha por certo a data e horário da
exposição, no entanto que consta no segundo roteiro. Inseriu-se também a responsabilidade do
Setor de Ciências Humanas ao assumir os custos da impressão dos cartazes e a facilidade de
transporte dos materiais impressos, dado, por exemplo, a substituição do local de inauguração em
curto espaço de tempo.
Encerrando a análise, observa-se que no campo intitulado “Funções”, com o aumento do
número dos participantes algumas tarefas puderam ser melhor distribuídas prezando e
conservando a excelência no seus cumprimentos. No último item dos roteiros tem-se a síntese do
que houve de mais significativo em termos de mudanças no idealizado para a exposição de
suportes visuais de tipo banner.
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5.

IMAGENS DA PLANTA DA BIBLIOTECA
Com base na planta da Biblioteca de Ciências Humanas, da Universidade Federal do

Paraná, escolhemos as disposições que os cartazes seriam montados. Desta forma, apresentamos
na primeira imagem a planta em sua integridade do projeto original, depois da reforma pela qual
a BCH passou, com término das obras datado do ano de 2012. Nessa imagem, portanto,
observamos o espaço físico da qual dispúnhamos para localizar as instalações.
Não obstante, o fator de observação pessoal do local foi deveras importante para
conseguirmos, junto com a planta, uma discriminação do ambiente exato a fim de distribuir os
cartazes que tinham medidas de 200cm x 90cm de altura por largura, respectivamente.
Dado esses elementos, passamos para a segunda imagem na qual há a planta da
Biblioteca de Ciências Humanas com as indicações dos locais que os suportes visuais de tipo
banner foram acomodados. Considerou-se a narrativa que os cartazes deveriam indicar desde o
início da BCH até chegar à Divisão de Obras Raras e Especiais (D.O.R.E). Desta feita os
cartazes foram posicionados de maneira a permitir, ao transeunte cotidiano da BCH e aos
visitantes específicos da exposição, o amálgama da inserção ao conhecimento abrangido pelos
suportes visuais e a comodidade da mobilidade dentro do espaço.
Evitamos, assim, que os banners ficassem sobrepostos desmedidamente o que
dificultaria o entendimento da proposta e do andamento normal dos usuários, visitantes e
funcionários do local. Registra-se a colocação do display entre os cartazes de número 2 (dois) e 3
(três); optamos por omiti-lo da segunda imagem da planta pelo motivo de ela corresponder ao
auxílio da colocação dos suportes visuais, uma vez que já pertencia a BCH a estrutura de
armazenamento dos objetos encontrados dentro dos livros e seu posicionamento, ao contrário dos
banners, não tem a obrigatoriedade de fixação em determinado local prévio9.

5.1

IMAGEM DA PLANTA (ORIGINAL)

Para conferir o local de fixação do display, em caráter provisório, na pré-montagem da exposição na BCH, ver:
anexo 6.
9
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Figura 1: Imagem da planta (original) da Biblioteca de Ciências Humanas - UFPR

5.2

IMAGEM DA PLANTA COM A INSTALAÇÃO DOS BANNERS
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Figura 2: Imagem da planta da Biblioteca de Ciências Humanas - UFPR com a instalação dos
banners
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6.

SUPORTES VISUAIS DE TIPO BANNER
Nesse momento, pois, estamos nos encaminhando para a parte final do trabalho com a

apresentação das imagens criadas e que foram impressas e confeccionadas nos suportes
visuais de tipo banner. Reforça-se a escolha por esse tipo de suporte visual por acreditar na
abrangência comunicativa que as imagens, sublinhadas pelos textos concernentes, podem
trazer a respeito da proposta de divulgação do trabalho executado ao longo dos anos pela
Instituição e pela colaboração, para o reforço do acervo referido, das famílias e dos
colecionistas.
Respeitaremos a sequência indicada no desenho da planta acima, ou seja, as imagens
abaixo seguiram a ordem dos cartazes montados na Biblioteca de Ciências Humanas. O caso
da montagem na Casa Amarela, por ter se tratado de uma excepcionalidade, não pôde
resguardar o mesmo posicionamento do visionado na BCH, porém respeitamos a narrativa
proposta.
Necessário registrar que para a escolha da solução utilizada no evento de inauguração,
foram executadas diversas identidades visuais que através de reuniões foram elegidas
chegando a um denominador comum10 .
Portanto, os cartazes correspondentes aos números 1 (um) e 2 (dois) estão relacionados
com o histórico da BCH desde a década de 1930, passando pelo volume crescente do acervo
que, segundo levantamento da bibliotecária-chefe, Maria de Lourdes Saldanha do
Nascimento, totaliza atualmente um montante de mais de 130.000 livros. O cartaz seguinte diz
respeito ao início do processo de higienização e restauração do acervo de Obras Raras e
Especiais.
Já os banners de número 3 (três) e 4 (quatro) estão comunicando sobre, na ordem, a
processo de higienização em si, isto é, os cuidados que os/as técnicas que se disponibilizam a
realizar esse procedimento precisam estar atentos na execução de suas tarefas, assim como o
material despendido durante o processo referente ao acervo da D.O.R.E, por exemplo,
10

P
 ara acompanhar a evolução das ideias basta conferir as imagens (anexo 1; anexo 7) mais abaixo.
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borracha, flanela, bisturi, etc. O cartaz subsequente, apresenta os procedimentos técnicos
atribuído à equipe de bibliotecárias, servidores e estagiários da BCH. Lá, vê-se que, após a
limpeza e restauro, os livros passam por um controle de catalogação, auxiliado por programa
eletrônico, e passam a constar no sistema eletrônico de obras da biblioteca. Evidencia-se a
obrigatoriedade de monitoria na consulta ao acervo, que somente é realizado no espaço
interno da biblioteca. São trazidas à luz, as etapas de empréstimo do acervo circulante no
longo período de funcionamento da BCH desde sua fundação aos dias atuais, cada etapa
dessas é ilustrada com uma imagem para referência.
Os cartazes que estão marcados com os números 5 (cinco), 6 (seis) e 7 (sete),
respectivamente, foram acomodados dentro da Divisão de Obras Raras e Especiais. Em
contraste com os suportes visuais anteriores, que estão localizados no hall de entrada da
biblioteca, essa seção foi deslocada para dentro da D.O.R.E por comunicar sobre as
personalidades que legaram suas coleções à BCH, ou seja, Erasmo Pilotto, Ernani Reichmann
e Plínio Barreto. Escolhemos essa localização por entender que era uma forma de “aproximar”
o visitante das coleções doadas e apresentar os intelectuais.
Por fim, o cartaz de número 8 (oito) diz respeito aos agradecimentos às pessoas que
colaboraram com o evento de inauguração no todo, mas respeitando suas particularidades.
Desta forma, segue abaixo as imagens que serviram de padrão para a impressão dos suportes
visuais de tipo banner:
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7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procurou-se, através deste trabalho, a realização de pesquisa acerca dos elementos

constitutivos da exposição referida; o acompanhamento diário dos processos de higienização,
restauração, catalogação e armazenamento dos objetos bibliográficos; a possibilidade de
arquitetar uma mostra de suportes visuais de tipo banner para servir de meio comunicativo entre
a comunidade acadêmica interna e comunidade externa à Universidade Federal do Paraná,
atentando para o trabalho executado no ambiente da Biblioteca de Ciências Humanas; a
construção de “pontes de diálogo” que permitissem à totalidade dos envolvidos no projeto um
intercâmbio de conhecimentos, experiências, sugestões, etc.; enfim, pavimentou-se as vias de
oportunidade para a criação de um produto prático que correspondesse ao trabalho final exigido
ao graduando, para obtenção do título, do curso Bacharelado em História - Memória e Imagem.
Com as vicissitudes de trabalhar em meio as informações elencadas acima, o resultado
dessa empresa, que se iniciou a partir de um convite do Departamento de História (DEHIS)
juntamente com a Biblioteca de Ciências Humanas por intermédio da Profª. Drª. Martha D.
Hameister, teve sua “prova de fogo” no dia do evento de inauguração da Divisão de Obras Raras
e Especiais (D.O.R.E), em 26/10/2016.
As expectativas eram altas tendo em vista os esforços empreendidos pelos participantes
e vieram a se confirmar ao longo da tarde do evento, uma vez que os visitantes e as palestrantes
interessados pelo conteúdo exposto nos cartazes interpelaram o realizador em diversas ocasiões
para questionar sobre os conteúdos e as fotos que os suportes comunicavam. Evidenciou-se,
assim, que se justificou a empreitada, dado que a repercussão local, no dia referido, foi profícua
para atingir o sentimento de alternativa para futuras doações de coleções pessoais que
eventualmente sejam repassadas à BCH.
Além desse fator, talvez o mais importante dentre os objetivos iniciais do projeto, outras
ações engrandeceram os debates sobre o que vem a ser uma obra rara, como armazená-las com
segurança, como efetuar o trabalho de higienização sem que haja prejuízo à saúde dos técnicos,
etc. No que concerne às memórias dos três intelectuais “homenageados” pela exposição, Erasmo
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Pilotto, Ernani Reichmann e Plínio Barreto, positiva foi a maneira que a comunidade interna à
Biblioteca de Ciências Humanas conscientizou-se da importância salutar de cada um na vida
política, literária, cultural, etc. do Brasil. É fomentando o conhecimento dos agentes internos que
se expectativa que o cuidado com as obras seja completo e permanente, de maneira a transmitir
aos usuários e visitantes da biblioteca e de outras instituições que recebam a exposição aquilo
que se tentou comunicar, isto é, que aqueles agentes intelectuais construíram seus edifícios de
inteligência com uma incansável curiosidade e disposição para aprender, se informar, ler.
Por fim, mas não menos importante, registra-se que os envolvidos acreditam que o
fomento à cultura e à leitura, principalmente, seja ela do acervo circulante atualmente, ou do
acervo contido na D.O.R.E, deve ser utilizado. É através da inserção direta desses materiais que
sua vida útil prolonga-se, pois pouco acrescenta ao conhecimento circulante que as ideias
encontradas nesses acervos esteja intocável. Trazendo a informação do montante dos livros, a da
importância do seus conteúdos para a comunidade, dentre outras mensagens, a partir de suportes
visuais que sejam coesos mas que possibilitem uma interação com a substância interna que
norteia a Divisão de Obras Raras e Especiais, isto é, a pesquisa intensiva nos materiais,
acreditamos que cumprimos os objetivos pré-dispostos e, tal qual os colecionistas, deixamos, a
nossa maneira, um legado à Biblioteca de Ciências Humanas e a Universidade Federal do
Paraná.
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8.

ANEXOS
ANEXO 1

Figura 11: Primeira tentativa de elaboração de suporte visual de tipo banner pelo realizador
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ANEXO 2

Figura 12: Fotografias de Erasmo Pilotto em três momentos distintos de sua vida, encontra-se o
conjunto emoldurado na parede da biblioteca do Instituto de Educação Erasmo Pilotto
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Figura 13: Erasmo Pilotto, em foto quando criança, na capa do livro da “Coleção Nossa Gente”
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Figura 14: P
 ilotto flagrado em seu momento de leitura
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Figura 15: Erasmo Pilotto retratado na infância
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Figura 16: Pilotto, ao centro, em evento público
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ANEXO 3

Figura 17: Fichário provisório individual da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS), Ernani Reichmann (p.1)
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Figura 18: Fichário provisório individual da Delegacia de Ordem Política e Social(DOPS), Ernani Reichmann (p.2)
“Em 5/8/66 - Dados: Assinou Manifesto dos Intelectuais do Paraná, conforme publicação co(sic) Correio da Manhã
do Rio, em 2/12/65. - MANIFESTO:/ “Os abaixo assinados, representando a intelectualidade do Paraná, vem tornar
pública a sua estranheza pela prisão dos intelectuais, que se manifestavam pacificamente em defesa das liberdades
democráticas. Os fatos de seu conhecimento não lhes parecem suficientes para a ação policial. Os direitos
fundamentais do homem, consagrado na carta da ONU, assinada também por nosso País, assegura a todos pela
liberdade de expressão. Nossa estranheza aumenta quando sabemos que a Revolução afirma ter por finalidade
restaurar a democracia brasileira. Eis porque protestam contra a prisão dos srs.: ANTONIO CALLADO, THIAGO
DE MELLO, CARLOS HEITOR CONY, MARCIO MOREIRA ALVES, GLAUBER ROCHA JOAQUIM PEDRO
DE ANDRADE, MARIO CARNEIRO, FLAVIO RANGEL, e JAIME AZEVEDO RODRIGUES; “Assinam o
manifesto as seguintes pessoas:.... entre as quais: ERNANI REICHMANN. - Professor Universitário. - / PEDIDO
DE BUSCA nº 204/E2/65 - Gen Div ÁLVARO TAVARES CARMO - Cmt da 5ªRM - DI/ Dados conhecidos- o
transcrito supra./ providências solicitadas: - apurar a origem do manifesto./ Quem se encarregou de coletar as
assinaturas./ Dos signatários do manifesto, quantos e quais já são fichados nessa Especializada. Outros dados
julgados úteis.-/ Em 2/2/76 - Em atenção ao PB Nº 7/76 - CISESP, foi informado o que consta a respeito do fichado
com of. 176/76.”
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Figura 19: Fichário provisório individual da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS), Plínio Barreto (p.1)
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Figura 20: Fichário provisório individual da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS), Plínio Barreto (p.2)
“Elemento envolvido na revolta de São Paulo em 1940. - Vide Doc. nº 3. Em 7-5-40, foi excluído da denuncia(sic)
pelo T.S.N. Prontuario(sic) nº 852. Doc. nº 3”.
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ANEXO 4

Figura 21: Imagem do display, em madeira, utilizados para acomodar os materiais e objetos encontrados dentro dos
livros. No detalhe, no centro da imagem, o recorte de jornal dinamarquês coletado da coleção de Ernani Reichmann.
(Arquivo: Biblioteca de Ciências Humanas - UFPR)
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Figura 22 e 23: Acima, imagens do display utilizado antes da acomodação dos objetos da
exposição (Arquivo: Biblioteca de Ciências Humanas - UFPR)
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ANEXO 5

Figura 24 e 25: Acima, imagens retiradas no dia da inauguração da Divisão de Obras Raras e Especiais (D.O.R.E).
A primeira diz respeito aos participantes do evento, ao fundo da imagem alguns dos suportes visuais de tipo
banner; A segunda fotografia ilustra o controle de presença no evento, ao fundo, novamente, cartazes
confeccionados para a inauguração (Arquivo de Leandro Pereira de Lima)
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ANEXO 6

Figura 26: Localização dos displays no espaço da Biblioteca de Ciências Humanas em pré-montagem da exposição,
ao fundo da imagem dois exemplares de banners montados (Arquivo de Leandro Pereira de Lima)
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ANEXO 7

Figura 27 e 28: Solução preterida durante processo de escolha da identidade visual (p.1)
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Figura 29 e 30: Solução preterida durante processo de escolha da identidade visual (p.2)
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Figura 31 e 32: Solução preterida durante processo de escolha da identidade visual (p.3)
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9.

LISTA DE IMAGENS UTILIZADAS
Figura 1: Imagem da planta (original) da Biblioteca de Ciências Humanas - UFPR
(p.38)
Figura 2: Imagem da planta da Biblioteca de Ciências Humanas - UFPR com a
instalação dos banners (p.39)
Figura 3: Banner nº 1: A Biblioteca (p.42)
Figura 4: Banner nº 2: O Início (p.43)
Figura 5: Banner nº 3: Higienização (p.44)
Figura 6: Banner nº 4: Processos técnicos e empréstimos (p.45)
Figura 7: Banner nº 5: Coleções - Erasmo Pilotto (p.46)
Figura 8: Banner nº 6: Coleções - Ernani Reichmann (p.47)
Figura 9: Banner nº 7: Coleções - Plínio Barreto (p.48)
Figura 10: Banner nº 8: Agradecimentos (p.49)
Figura 11: Primeira tentativa de elaboração de suporte visual de tipo banner pelo
realizador (p.52)
Figura 12: Fotografias de Erasmo Pilotto em três momentos distintos de sua vida,
encontra-se o conjunto emoldurado na parede da biblioteca do Instituto Erasmo Pilotto
(p.53)
Figura 13: Erasmo Pilotto, em foto quando criança, na capa do livro da “Coleção Nossa
Gente” (p.54)
Figura 14: Pilotto flagrado em seu momento de leitura (p.55)
Figura 15: Erasmo Pilotto retratado na infância (p.56)
Figura 16: Pilotto, ao centro, em evento público (p. 57)
Figura 17: Fichário provisório individual da Delegacia de Ordem Política e Social
(DOPS), Ernani Reichmann (p.1) (p.58)
Figura 18: Fichário provisório individual da Delegacia de Ordem Política e
Social(DOPS), Ernani Reichmann (p.2) (p. 59)
Figura 19: Fichário provisório individual da Delegacia de Ordem Política e Social
(DOPS), Plínio Barreto (p.1) (p.60)
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Figura 20: Fichário provisório individual da Delegacia de Ordem Política e Social
(DOPS), Plínio Barreto (p.2) (p.61)
Figura 21: Imagem do display, em madeira, utilizados para acomodar os materiais e
objetos encontrados dentro dos livros (p.62)
Figura 22 e 23: Imagens do display utilizado antes da acomodação dos objetos da
exposição (p.63)
Figura 24: Imagem retirada no dia da inauguração da Divisão de Obras Raras e
Especiais (D.O.R.E):
participantes do evento, ao fundo da imagem alguns dos suportes visuais de tipo
banner(p.64)
Figura 25:Imagem retirada no dia da inauguração da Divisão de Obras Raras e Especiais
(D.O.R.E):
controle de presença no evento, ao fundo, novamente, cartazes confeccionados para a
inauguração (p.64)
Figura 26: Localização dos displays no espaço da Biblioteca de Ciências Humanas em
pré-montagem da exposição, ao fundo da imagem dois exemplares de banners montados
(p.65)
Figura 27 e 28: Solução preterida durante processo de escolha da identidade visual (p.1)
(p.66)
Figura 29 e 30: Solução preterida durante processo de escolha da identidade visual (p.2)
(p.67)
Figura 31 e 32: Solução preterida durante processo de escolha da identidade visual (p.3)
(p.68)
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