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Operários vão conhecer obras das
grandes ideias
Grupo que trabalha na reforma da Biblioteca Nacional ganha visita guiada especial e
alguns, que mal folheavam livros, viraram leitores

“Nunca tinha entrado numa biblioteca. Sempre me emociono quando vejo esta beleza” Admilson de Oliveira Operário

Pendurados em andaimes ou confinados em pequenas “cabanas” improvisadas com tapumes do lado de
fora, os cem operários que trabalham na restauração da fachada da Biblioteca Nacional, no Centro,
costumavam cantarolar e conversar em tom alto durante o expediente. A maioria não tinha ideia do que
funcionava dentro do imponente prédio da Avenida Rio Branco, nem sabia que o silêncio é primordial para um
ambiente de leitura. Há um mês, eles descobriram um universo novo. Convidados a participar de visitas
guiadas ao prédio, eles percorreram salas de leitura, corredores e puderam conferir a beleza da arquitetura do
espaço. E mais: ouviram histórias sobre a riqueza do acervo e sobre curiosidades da construção, inaugurada
em 1910. Para alguns, pode ter sido como virar uma página. A primeira de muitas.
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Deslumbre. Operários assistem, atentos, à explicação da guia que os levou para a uma “viagem”
pelo acervo da Biblioteca Nacional

O pernambucano Admilson Teodoro de Oliveira, de 54 anos, nunca havia entrado numa biblioteca e, depois
do passeio, começou a carregar um livro na mochila, que lê na viagem de trem entre sua casa e o trabalho.

— Nunca tinha entrado numa biblioteca. Hoje (ontem), foi a segunda vez e sempre me emociono quando
vejo esta beleza. Foi um honra conhecer. Cada repartição e corredor pelo qual eu passo, fico comovido ao
saber sobre a história do Brasil, de dom Pedro II, de Ruy Barbosa. Vou levar esta emoção para o resto de
minha vida — diz ele, um dos responsáveis pela recuperação das 285 estruturas de madeira das janelas do
prédio histórico.

Sempre em grupos de dez, as visitas seguem o modelo do passeio oferecido ao público em geral. Para
personalizar o roteiro, foram incluídas informações sobre o processo de construção do prédio. Na visita de
ontem, ficaram sabendo, por exemplo, que o a construção levou quatro anos para ficar pronta. E que feita com
estrutura metálica. Com duração de uma hora, o tour inclui salas especiais, como a de periódicos, e
exposições. Na sala de leitura, a guia contou que a mesa 4 era a preferida do poeta Carlos Drummond de
Andrade. As visitas, iniciadas há um mês, foram encerradas ontem. No período, quase todos os cem
funcionários da Concrejato que atuam na obra aceitaram participar do evento. Foram os que querem repetir a
experiência. BELEZA QUE SERÁ RESGATADA

A ideia de trazer os operários para dentro da biblioteca surgiu de uma conversa entre os funcionários do
departamento de arquitetura da Coordenadoria de Promoção e Difusão Cultural da instituição.

— Havia muitas reclamações de funcionários e clientes por causa do barulho. Então, pensamos em preparar
uma visita guiada para eles. Havia uma desconexão dos profissionais que trabalhavam na fachada, do lado
externo, com o interior da biblioteca e o que ela representa. É a maior biblioteca da América Latina, detentora
de toda produção intelectual do Brasil, um edifício histórico. A gente propôs esta ação com intuito de valorizar
o trabalho deles, para que entendessem a importância do que estão fazendo — explica Luiz Antonio Lopes de
Souza, arquiteto da Fundação Biblioteca Nacional.

Morador de Queimados, na Baixada Fluminense, o servente Ricardo André da Silva Ferreira, de 32 anos,
aprendeu que aquele é um ambiente em que os livros são protegidos.

— Conheci muita história que eu não sabia. E aprendi que tem que ter silêncio, que não pode ter poeira nos
livros, que tem que usar luva e máscara para ter acesso a eles. Aprendi muitas coisas nestas visitas e quero
trazer minha família para conhecer — conta ele, que também descobriu que aprender história pode ser
prazeroso. — Aprendi sobre escravos, sobre a Princesa Isabel e a Lei do Ventre Livre — completa.

Iniciada em dezembro de 2016 e prevista para terminar em junho de 2018, a obra prevê a restauração da
fachada, com pintura, recomposição dos ornatos e das portas e janelas da Biblioteca Nacional. Custará R$ 10,5
milhões do Fundo Nacional de Cultural. Segundo a presidente da Biblioteca Nacional, Helena Severo, a obra vai
devolver a beleza do prédio ao cenário da Avenida Rio Branco, depois de cinco anos em que o edifício esteve
oculto por tapumes.

— É muito importante ressaltar a relevância desta obra. Para restaurar a fachada, foi feito um estudo de
cores, junto com o Iphan. Com isso, o prédio voltar a ter a cor que ele tinha na época da inauguração.
Estamos também trocando os dois elevadores do prédio, com verba da Fundação Miguel de Cervantes. O
próximo passo será a obra elétrica, orçada em cerca de R$ 3 milhões, e a de climatização e refrigeração do
prédio, que deve custar entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões — diz Helena Severo.
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