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CENTRO DE LETRAS – UM PERFIL

Quando se entra no prédio histórico que abriga o Centro de Letras do 

Paraná (CLP), se é convidado a uma imersão histórica em busca de uma lite-

ratura apagada dos jornais e revistas. Uma literatura que não se apresenta em 

livrarias ou bibliotecas, mas em cabeças pensantes e vozes destemidas. Um 

pouco roucas pela idade, mas firmes e com a certeza de conhecerem a escrita 

e a trova como sua realidade, seu ensinamento mais possível e saudável.

Os integrantes do CLP se reúnem, os que podem, às terças-feiras, pon-

tualmente às 15h, na maior sala do prédio. Uma sala iluminada, cercada de 

grandes nomes retratados em óleo para a imortalidade: ex-presidentes que 

fizeram história no mais alto cargo da diretoria do Centro.

O atual presidente, Ney Fernando Perracini de Azevedo, se apresenta 

elegantemente humilde com seu fraque impecável a um sorriso sincero. Aceita 

a alçada de presidente, trabalha com isso para melhor atender a todos os ou-

tros membros e acredita que isso é um dever cívico. Aos poucos, sua conversa 

vai mudando: de um respeito formalizado dissolvido, a uma contemplação dos 

momentos mundanos. Se entrega a risadas e divertimentos, mesmo refém das 

responsabilidades impostas por inúmeros documentos que necessitam de sua 

assinatura.

Contornam a grande mesa de madeira outros diferentes rostos, esses, 

em sua grande maioria, ainda atuantes dentro do CLP. São filósofos, escri-

tores, historiadores, músicos e talentosíssimos poetas. Aproveitam de suas 

aposentadorias para partilharem suas cabeças, suas palavras. Uma reunião de 

grandes mentes literárias rende um número expressivo de ideias: festivais de 

livros, apresentações, grandes espetáculos de música, palestras sobre o conhe-

cimento peculiar que um ou outro possa repassar. Não há tempo para ficar pa-
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rado. Se movimentam energeticamente, mesmo sentados. Suas bocas e mãos 

se revelam instrutoras, guias, maestros da cultura local, da cultura produzida 

tanto por eles quanto por seus alunos, seus pupilos, que ano após ano são in-

centivados e ensinados a colocarem seus mais íntimos sentimentos à mostra.

A funcionária apruma a mesa de jantar. Uma mesa bem menor, não me-

nos significativa. Ela traz chás, bolachas e café. Duas grandes quantidades de 

chás, mate e canela. Uma infinidade de bolachas. Pouco café: só para quem 

não consegue abdicar do cafezinho. 

Se tivessem um sino, pontualmente às 16h o badalar suave traria a reu-

nião a um fim. Aos poucos vão todos se servir de xícaras e bolachas. Uns 

bebem água. Outros nada. Muitos, quase todos, se dividem em grupinhos 

menores e se põem a transfigurar a palavras falada em produção cultural de 

impressionante delicadeza e de estonteante firmeza. Outros poucos passeiam 

pelos corredores ou se escondem atrás do silêncio, um momento para refletir, 

ensaiando algo para dizer, talvez por vergonha de estar ali há tão pouco tempo.

Ocasionalmente o murmurinho das conversas é substituído por um rit-

mo cantante. Imperceptível aos ouvidos desatentos, essa mudança é sutil. Al-

guns poetas declamam baixinho suas mais novas poesias. Maioria das vezes por 

recomendação amiga. “Vem cá, mostra pra eles aquele poema que você me 

leu”, anuncia Paulo Roberto Walbach, membro da diretoria. Relutante, mas 

sem possibilidades de recusar, ela lê. Janske Schlenker é considerada unani-

memente por todos os seus colegas como “a melhor poetisa viva do Paraná”.

Versos delicados compõem os trabalhos mais sutis. Poemas sobre a vida 

cotidiana e sobre os temas mais usados em toda a história do humano escritor. 

Amor, vida, bonança. A firmeza se dá na técnica, na métrica. São sonetos 

meticulosos, que combinam literatura moderna, com a trova popular. Os tra-

balhos de Janske são sutis.

Toda vez que aparece, Andréa Motta, com um sorriso natural e apres-

sado, brinca com a realidade, com o momento presente. Transfigura toda a 

organização do que está acontecendo através de palavras, rimas. Uma estrofe, 

duas estrofes. Não mais que isso. Não há necessidade. “A poesia acontece o 

tempo todo, você só precisa prestar atenção… e no começo não é fácil. Por 

isso você tem que sempre andar com um caderno na mão.”

Sábias mentes reunidas. Escolher aprender delas é uma sábia decisão. 

Cada toque que me dão é uma salvação. Cada poeta tem seu caderninho de 

truques. Pequenas trovas decoradas, palavras especiais que carregam vários 

significados. Aos poucos essa brincadeira gramática de ensinar e compartilhar 

se torna uma performance ainda mais sincera, onde aquilo que se escreve vira 

o que se pensa, o que se diz.

A cantoria de cada um só reafirma minha compreensão de que todos ali 

são grandes alquimistas da poesia. Trabalham com a escrita como se cuidassem 

um jardim. A semente, palavra que germina em sentimento, é o verso pro-

curado. “Não basta escrever qualquer coisa”, confirma Walbach. “Todo verso 

deve ter um significado.”

As poucas anotações que me permito enquanto ouço toda essa torrente 

de ensinamentos são rabiscos ligeiros. Minha pressa em não perder nada me 

fez perder quase tudo, mas jurei que não deixaria de ouvir cada pedacinho de 

conselho. 

Engraçado como a escrita se mantém, por muito tempo da vida, um es-

pectro imponente que paira pelos céus da cabeça. Vive ali nutrindo uma certa 

expectativa, uma maneira ideal de seguir as coisas. Por muito tempo ela se 

apresenta como algo etéreo e quiçá metafísico: uma válvula de escape para as 

tormentas do espírito, uma comunhão com o eu-lírico adormecido que sofre 

muito em seu próprio silêncio ensurdecedor. Vê-se, então, com o ensinamen-

to correto, que a escrita nada mais é que a observação mais direta e objetiva 

da realidade, a sutileza de uma sensação ou a beleza de uma qualquer situação. 

Dos mais aguçados reinos dos aromas e dos sabores até a existência bruta dos 

astros. Tudo é poesia.

Mas o paradoxo ainda persegue. Se tudo é poesia, por que tão poucos?



8 9

Percebo, desde que frequento o lugar, que minha presença jovem é uma 

novidade inesperada. Sinto representar algo qual fora esquecido, mas que não 

se custa a ser lembrado. Alguns deles, inclusive, me chamam no canto, fazem 

com a mão para eu me aproximar. “Jornalista? Ah, terminando o curso. Estuda 

onde? Hmm, que legal, ótima universidade, né?”. O papo é pequeno mas a 

conversa é profunda. Pouco tempo a vergonha vai embora e o que resta é pura 

curiosidade. Interesse mútuo de duas pessoas que buscam sabedoria.

Quando descem, pontualmente às 17 horas, todos os escritores e pales-

trantes ao teatro, o silêncio toma conta. Dessa vez, é o silêncio da atenção, do 

respeito. Sobem ao palco aqueles que decidiram comunicar uma sabedoria. 

Várias sabedorias. Sobre música, sobre história, principalmente sobre poesia. 

Um violão, um piano, uma cantora. Orly Bach é uma das membros honorárias 

do CLP, e sempre que pode, sem dispõe a dar voz a lindos hinos literários.

Olhos e ouvidos atentos. Os conhecimentos que surgem dessas palestras 

são todos absorvidos com dedicação. Muitos reconfiguram esses ensinamentos 

em novos textos, novos poemas. Alguns viram música. Outros viram história. 

Porém, de certa forma, tudo o que acontece dentro do prédio se envolve em 

um véu onírico, uma experiência sensorial e sentimental que envolve e agrada.

Sem pontualidade, enfim, o encontro se acaba com um burburinho cari-

nhoso. Discussões teóricas, conversas mundanas e troca de agrados são os te-

mas da vez. Comunhão em prol da literatura. Uma procissão se dirige à saída, 

enquanto os diretores esperam talvez mais alguns minutos para discutirem o 

que ainda não puderam confirmar com certeza na reunião das 15 horas. Quan-

do tudo se acaba, o prédio e seus corredores voltam à sua dualidade original: 

o vazio de pessoas, inundado pelos vastos rios da escrita.

ANDRÉA MOTTA

Os encontros de terça enchem os corredores do CLP de vida. As salas 

cheias de conversas e sabedoria. Um espetáculo a ser admirado. Nas rodinhas 

de pessoas que se formam naturalmente, os assuntos são vários e na maioria 

delas, a poesia corre livre. Por entre essas rodas, transitando em seu próprio 

palco, Andréa Motta Paredes se divide em sorrisos e afazeres. 

Filha única, nascida em São Paulo e criada em Curitiba, Andréa se acos-

tumou cedo à sua dualidade única. Nasceu Motta em Maio de 1957, e foi 

registrada Paredes pelo pai, que estava no exterior a trabalho, uma semana 

depois do primeiro dia em que nasceu. “Eu brinco que tenho duas datas de 

nascimento, duas naturalidades”, conta sorrindo. 

Advogou por mais de 25 anos após se formar pela Universidade Federal 

do Paraná. Dividiu esse tempo de trabalho entre Curitiba e Foz do Iguaçu. De-

cidiu, por motivos pessoais, se divorciar do Direito e voltou à Curitiba. Não só 

ao município, mas ao mundo da literatura que um dia conhecera. “Eu escrevia 

na minha adolescência e juventude, porém como eu trabalhava sozinha, não 

tinha muito tempo para escrever algo que não fosse relacionado ao Direito”.

Casada e com um filho adolescente, Andréa buscou ocupar seu tempo 

livre com a escrita. Recomeçou discretamente assistindo às palestras de ter-

ça-feira no CLP e publicando alguns textos na Internet. Publicava seus textos 

sob o nome de Andréa Motta, para não relacionar sua persona advogada, An-

dréa Paredes, ao seu trabalho literário. Antes mesmo de poder contar os anos, 

Andréa se viu cada vez mais envolvida com diversas entidades literárias. Hoje 

é primeira vice-presidente da Academia Paranaense da Poesia, presidente da 

sessão curitibana da União Brasileira de Trovadores e presidente da UBT Es-

tadual do Paraná. “Faço pouca trova, não obstante seja presidente das duas en-
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tidades”, mais sorrisos. Andréa também é Diretora de Relações Institucionais 

no Centro de Letras.

Apesar de ter se distanciado da profissão, os termos técnicos e a caracte-

rística complexa dos textos jurídicos se mesclavam muito à sua escrita, quando 

voltou a escrever. Andréa gosta de traçar relações entre a Poesia e o Direito. 
Interessante por si só, essa característica de sua escrita também permitiu que 

seus escritos fossem cada vez mais diretos e objetivos (uma qualidade tipi-

camente paranaense de escrever poesia). Seus textos são rápidos, incisivos. 

Pragmáticos. “Gosto de poesia livre. Não gosto muito de prosa, mas escrevo. 

Pouco.”

Com o passar do tempo sua escrita foi ficando cada vez mais independen-

te do universo legislativo, mas não perdeu em nenhum ponto sua complexida-

de híbrida. Apesar dos vocábulos jurídicos terem diminuído gradativamente, a 

característica dupla de Andréa deu um caráter híbrido à sua escrita. Sua poesia, 

mesmo quando de maneira bucólica canta sobre a natureza e as simplicidades, 

carrega nos versos cunho social e também a possibilidade de diversas interpre-

tações. Bebeu bastante da fonte da tradição haicaista paranaense. “Gosto de 

escrever de uma maneira que dê margem a mais de uma interpretação”, diz 

ela. “Eu sei que as pessoas vão entender diferente daquilo que eu efetivamente 

estou escrevendo, mas eu gosto disso.”

Sua posição no Centro e sua habilidade para organizar e executar planos, 

colocou Andréa em uma posição de confiança dentro da entidade. Natural-

mente gosta de ocupar seu tempo ajudando pessoas. “Se eu posso ajudar, eu 

ajudo”, conta. “Sem querer, acho que é algo da minha personalidade, eu acabo 

agindo de uma maneira que permite as pessoas buscarem minha ajuda.” Os 

olhos que seguem Andréa pelos corredores do CLP percebem rapidamente 

que sua vontade de ajudar modifica toda a dinâmica da entidade. Mesmo quan-

do pode relaxar, é requisitada para resolver algo com qual tem facilidade ou 

aptidão. Seu nome (ou seu apelido: Déia) é talvez a poesia mais declamada nos 

encontros de terça. Nas reuniões suas instruções são ouvidas com atenção, e 

suas opiniões, com respeito.

Tanto em sua vida pessoal como profissional, Andréa é decidida e dedi-

cada para com suas responsabilidades. Resolve o que pode resolver, e se esfor-

ça para sempre poder mais. Distribui sorrisos e abraços incondicionalmente. 

A simpatia de uma poeta, trovadora e haicaista que acredita muito nas ações, 

tanto quanto nas palavras.
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Lá onde a (ins)piração
se esconde

amanheço ciranda
de abelhas e pardais

anoiteço, orquídeas.

- Andréa Motta

EMANUEL MASCARENHAS PADILHA

Cartas podem ser usadas como instrumentos para uma subjetividade 

maior, mais aguçada. Um método ou uma técnica podem movimentar as car-

tas em um jogo específico, peculiar. As regras do jogo se desfazem e renascem 

diversas vezes no decorrer contínuo do tempo. As viajens das cartas por todos 

os continentes criaram vertentes únicas em todos os cantos do mundo. As 

pessoas só precisam se permitir a elas por alguns instantes, para que possam 

encontrar um bem comum.

Emanuel Mascarenhas Padilha viu verdades e regras se dissolverem em 

sua história. Nem sempre teve todas as repostas, mesmo buscando por mui-

tas delas. Os enigmas indecifráveis também são fonte de conhecimento qual 

usufriu por muito tempo. Se formou advogado pela Faculdade de Direito Bráz 

Cubas em 1971, e seguiu carreira por tanto tempo quanto consegue se lem-

brar. Uma profissão de verdades e regras, assim como os diversos baralhos 

espalhados por nossa história.
Padilha entende como os conceitos de verdades na vida de uma pessoa 

não são absolutos. Alguma parte de cada um desses conceitos pode se desen-

volver a partir de certos eventos, criando novas percepções do mundo e da 

realidade. A aceitação disso por duas pessoas dialogando, é o que faz elas se 

comunicarem de verdade. “Se duas pessoas se respeitam o suficiente, a con-

versa só melhora”, explica. Coisas mais e mais interessantes serão ditas e novos 

conceitos alcançados.

Pai de quatro filhos, Padilha vive com a esposa em um apartamento que 

um dia abrigou toda a família, antes dos filhos saírem todos de casa para vive-

rem suas vidas. Não existe solidão além da saudade que sente, pois assim se 

fez a vida, sem longas despedidas. Mesmo no escuro dos cômodos vazios, a 
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lembrança parece permanecer em seu rosto de pai. Na maneira como se preo-

cupa com o bem estar de a quem possa ajudar. Com um sorriso descontraído, 

Padilha tem a aura de quem conheceu o que pôde e é agradecido por tudo o 

que viveu.

Refletidas principalmente no seu jeito de escrever poesia, as particulari-

dades do seu trabalho e de sua personalidade são facilmente relacionadas com 

seus temas. Escreve, pensa e sente com a alma e o conhecimento. A vontade 

de conhecer um pouco de tudo o fez com que soubesse muito sobre todas essas 

coisas. Conta do seu envolvimento com aquilo que assimila em sua vida. Os 

conhecimentos que adquiriu na profissão são tão importantes quantos os que 

adquiriu praticando sua escrita. E padilha escreve muito. Contribuiu para a 

Academia com inúmeros textos científicos e para a literatura tanto com poesia 

quanto prosa. 

Escreve principalmente sobre os baralhos. Tarô ou truco: perspectivas 

diferentes para um mesmo baralho. “O truco é o jogo da mente”, diz ele. En-

cara o truco como uma troca de experiências, um desafio de mentes aguçadas, 

de interpretações, e de interpretações consiste também o tarô. “O tarô tem 

poder”, explica. “Com a sabedoria que você adiquire lendo as cartas, você 

pode mudar a vida de uma pessoa. Por isso parei de ler.” Por entender sua 

capacidade de influenciar através de suas leituras, Padilha foca seus esforços, 

hoje, em estudar as melhores ferramentas mentais que uma pessoa pode usu-

fruir para equilibrar a vida. Em seu livro “Use bem a sua mente”, lançado em 

2012, ele discursa sobre técnicas de planejamento e organização do tempo 

para ter uma vida mais tranquila e controlada.

Essa sabedoria adiquirida durante toda a vida se enxerga em todos os seus 

trejeitos. O andar suave, calmo e tranquilo. A fala compassada, sempre pre-

sente. Padilha morou em uma chácara por muitos anos. Pela distância, acabou 

voltando. Mas o ritmo frenético da vida urbana não abalou seu perfil pacato. 

Encontrou na poesia também uma forma de relembrar o campo, e expressar 

ainda mais sossego para os seus leitores. Atuando no Centro de Letras, hoje 

como vice-presidente, encontrou terra fértil para aplicar o que aprendeu.

A justiça é claramente uma virtude em sua vida. Nunca perdeu vontade 

de ver e aplicar a justiça enquanto trabalhava como advogado ou enquanto 

ocupava cargo de Capitão na Polícia Militar de São Paulo, e ainda hoje não 

deixa essa habilidade de lado. Habilidade de ser justo e equânime. Encara a 

vida com parcimônia, sem exaltar seus sentimentos de maneira desnecessária. 

Avalia e age, tentando conciliar todas as opiniões. Ouve o que as pessoas têm 

a dizer, aprende sobre tudo o que ele é dito. “Temos que aprender a ouvir, 

senão nos afogamos em nossa pretensa sabedoria.” No tarô, a Roda da Fortuna 

é a carta do equilíbrio, da justiça, mesmo perante as adversidades. Padilha é 

realmente afortunado, aprendendo a ouvir e agir.
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Os 14 Mandamentos do Truco

1 – Nunca trucar em cima do gato.
2 – Jamais guardar o mole (salmora) para a última.
3 – Nunca pensar que já ganhou, antes de ganhar mesmo.
4 – Não cobiçar as cartas do próximo, que não vai adiantar nada!
5 – Ganhar a 1ª nem que custe o gato!
6 – Só perder a 1ª se tiver casal maior (gato e copas).
7 – Saber correr é uma virtude, saber trucar, uma técnica.
8 – Quando trucar, truque de forma a assustar o adversário, mas só de-
pois de ter certeza de que ele de pé é menor do que você sentado!
9 – Analise bem os adversários, depois de muito bem analisado o parceiro. 
Se este for muito ruim, desista.
10 – Contra as cartas não há resistência, mas há malícia.
11 – Procure marcar os pontos. É sempre uma maneira a mais de tentar 
ganhar o jogo!
12 – Saiba ganhar. Goze o que puder. Amanhã será outro dia.
13 – Quando tudo estiver perdido, truque!
14 – Quando perder não culpe o parceiro. Engula a sua raiva e faça 
conta que não se importa com o jogo!

“Allia jacta est”. Disse Júlio Cesar, e jogou o espadorum na última mão de 
trucatibus que jogou antes de atravessar o Rubicão! É o que repetimos ag-
ora. Se não aprendeu com um material de primeiríssima qualidade como 
este, não insista, nem todos são iluminados.
Volte ao seu joguinho de xadrez!

- Emanuel Mascarenhas Padilha

JANSKE SCHLENKER

Há entre todos os membros do Centro de Letras do Paraná um con-

senso. Muitos consensos, em realidade, mas um se destaca mais que todos 

os outros. Quando conversam durantes as reuniões de terça, muitos acordos 

são firmados e muitas ações são tomadas em conjunto. Sobre lançamentos de 

livros, sobre eventos especiais em datas comemorativas. A organização e a 

concordância são virtudes em ocasiões como essa. Porém, diferente dos con-

censos práticos, como esses citados, o consenso mais repetido por ali é de que 

Janske Niemann Schlenker é uma das melhores poetisas do Paraná.

Janske é holandesa. Nasceu na Holanda em 1933 e veio ainda pequena 

para o Brasil. Mesmo muito nova, morando em Petrópolis, já sabia muito so-

bre as palavras. Com quatro anos já sabia falar três línguas: portugês, holandês 

e alemão. “Todo holandês sabe alemão, vice-e-versa não.” No ginásio, com 

quinze anos, aprendeu também o inglês, que para ela foi o mais simples dos 

aprendizados. Descobriu, também no ginásio, as maravilhas da poesia. Saben-

do ler em tantas línguas, buscou beber da fonte de poetas de todas as nacio-

nalidades quais conseguisse compreender. Apesar de escrever corretamente 

apenas em português, ela absorveu tudo o que pôde e transferiu o conhecimento 

para a escrita.

Janske se mudou para Curitiba em 1957, para casar. Foi casada por 60 

anos, até o falecimento do marido. Teve quatro filhos e três netos. O marido 

também era artista, tinha muito talento para a pintura. Um artista plástico 

intenso, de personalidade forte. “É incrível como o artista às vezes é difícil. O 

casamento foi difícil, mas foi”, diz sorrindo. O marido era genioso, um tanto 

explosivo, mas sentia a natureza de uma maneira única. Janske se inspirou 

muito em seus trabalhos e em suas técnicas de observar e transcrever a nature-
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za para as telas. “Meu marido já foi, mas os quatro filhos estão todos por perto. 

Fazem parte de algo emocionante que precisa ser escrito.”

Desde que conheceu a poesia, Janske nunca deixou de escrever. Tem dez 

livros publicados, para com os quais tem infinito apreço. “Eu escrevo sobre a 

natureza. Momentos. As coisas simples da vida. Uma canção bonita no rádio já 

era a inspiração. Música italiana, principalmente”, conta ela, relembrando suas 

inspirações quando era uma jovem romântica. “Se tem algo me oprimindo, se 

acontece algo que me deixa meio leve, eu preciso escrever alguma coisa. Pare-

ce que me desafoga, tira algo de dentro. Se acontece algo triste, eu escrevo. A 

tristeza parece que fica lá no papel, e eu fico alegre, feliz.” As emoções fazem 

parte do seu trabalho. A realidade como é, a beleza imensa que cada pequeno 

momento carrega.

A primeira entidade literária para qual entrou, há mais de 35 anos atrás, 

foi a Academia Feminina de Letras do Paraná, onde conheceu caminhos que 

a levariam à União de Trovadores do Paraná. Naturalmente, por conviver 

com outras mulheres membros do CLP, acabou também aceitando os convites 

para se tornar uma assossiada. “As reuniões são importantes. As amizades são 

importantes. Amizades são tudo. Com Facebook, agora, então, deixo tudo 

atrasado o que tenho que fazer”, segue uma gargalhada bondosa.

Janske buscou um abrigo na escrita. Não escreve sobre política, sobre os 

problemas do mundo moderno. Se esforça para não ser realista, para perma-

necer sua poesia em uma época onde tudo era mais simples e mais bonito. “A 

gente se apaixona várias vezes na vida. Os poemas que você faz quando está 

apaixonado são todos lindos, pois você está leve. É uma beleza escrever as-

sim.” Busca criar de uma forma a oferecer também um abrigo para quem pre-

cisa, para quem por boaventura se depara com seus poemas. “Não me deixo 

contaminar. O mundo está horrível aí fora, mas eu sei que não adianta chorar. 

Você é que tem que olhar para o outro com amor.”

Ela está no processo de finalizar e publicar mais um livro. O livro con-

tém os poemas mais atuais de sua carreira. Uns, inclusive, falam sobre a morte 

do marido. Muitos, sobre a plenitude de sua vida até aqui. Dos prazeres e 

dificuldades, entendendo, com humildade, que tudo o que viveu a fez evoluir 

como escritora e como mulher.
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EU ME QUERO DE VOLTA

Eu me quero de volta,
não só o sorriso
mas a capacidade de rir!
Não só a juventude trigueira
mas a capacidade de acreditar.
Não só as mãos prontas e meigas
mas a firmeza do gesto!
Não só o sono despreocupado
mas a capacidade de sonhar...

Eu me quero de volta inteirinha
com tudo o que eu trouxe ao chegar.
Eu me quero de volta, perfeita,
sem rugas e sem cicatrizes
mas deixa-me perguntar:
com tanto amor para amar,
por que não fomos felizes?

- Janske Schlenker

LILIA SOUZA

Planos antigos do Centro de Letras do Paraná incluíam a oferta de um 

curso de criação literária aberto à comunidade curitibana. Motivos diversos 

impediram por muitas vezes que o curso fosse ministrado e a ideia acabou fi-

cando cada vez mais difícil de ser realizada. Porém com o esforço e dedicação 

de vários dos associados, o Centro conseguiu, em 2017, repassar conhecimen-

to literário e gramatical para mais de 50 alunos, resultando na produção de 

um livro, uma coletânea dos textos criados pelos alunos durante o curso, que 

será publicado no final de 2018. Uma das professoras do curso, é Lilia Souza.

Lilia nasceu em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Veio estudar psicologia 

em Curitiba aos dezenove anos. Não completou o curso, mas dele recebeu, 

além de sabedoria, seu marido, com quem está casada há 42 anos. Anos reple-

tos de vida, passados junta ao lado também da filha e dos dois netos, suas maio-

res paixões. No período de vinte anos em que trabalhou na Petrobras, Lilia 

teve a oportunidade de morar por dez anos em Natal, Rio Grande do Norte.

Com seu retorno para Curitiba, já aposentada, deparou-se certo dia com 

uma feira de livros. Nessa feira, em um estande de poesias (à época não sabia, 

mas o estande estava sendo organizado pelos membros do CLP), conheceu 

Shirley Queiroz, poetisa que a convidou a frequentar o Centro, em junho de 

1997. Foi convidada a se associar logo depois. “Quando eu vi, estava comple-

tamente envolvida com diversas entidades”, conta Lilia, que hoje preside a 

Academia Paranaense da Poesia. “Portas foram se abrindo em várias situações. 

Hoje eu tenho uma dedicação, mesmo, à área cultural e à áreal literária.”

Dedicação que a levou a completar mais uma graduação, em Letras, pela 

Universidade Federal do Paraná. Um curso que, segundo ela, a deu base para 
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não apenas escrever poesias, contos e algumas crônicas, mas também para 

poder analisar e estudar com profundidade os trabalhos de nomes da literatura 

que a inspiram até hoje, como Guimarães Rosa e Cecília Meireles, por exemplo.

Foi esse contato com a literatura e com a área da educação, que levaram 

Lilia a dedicar-se com afinco à realização do curso. Foi convidada por Ney 

Fernando Perracini de Azevedo, quando ele assumiu a presidência do Centro, 

a ajudá-lo nos detalhes e na confecção de um programa de ensino qual pudes-

se ser aplicado em trinta encontros. Lilia dirigiu dez desses encontros como 

professora, e participou ativamente de todo o processo. “Me envolvi bastante 

mesmo. Foi uma experiência interessantíssima, a relação com os alunos, as re-

velações dos que estavam iniciando na área literária. Tinha um retorno muito 

bom. Experiência trabalhosa, mas muito boa”, relata sorrindo.

Lilia aprendeu muito com o Centro, e lembra sempre com muito cari-

nho de todas as relações que lá construiu. “Como o desembargador Luís Pe-

droso, ex-presidente do Centro, costuma dizer, lá é uma segunda casa pra to-

dos nós”, explica. “Fico observando como as pessoas se comportam lá dentro, 

e como envolve todo mundo. São relações formidáveis, de muito respeito.” 

Seu apredizado é reflexo daquilo que também já foi capaz de ensinar às 

pessoas. Aprende tudo, sobre todos. Escreveu um livro, publicado no começo 

de 2018, sobre histórias, causos, que ouvia desde criança. “Tenho um tio que 

na família era conhecido como o contador de causos, e no livro tem muitas 

histórias que ele me contava.” Destas histórias surgiram contos, que Lilia fez 

questão de apresentar à família em um encontro familiar realizado em Março 

do mesmo ano.

Lilia leciona a observação, a análise, a minúcia. Analisa diversos gêneros 

de produção literária. Contos, poemas, romance e, principalmente, crônicas. 

Das suas análises, ela absorveu o que pôde sobre as belezas únicas de cada au-

tor. “Eu me encanto. Eu sofro de encantamento”, conta bem humorada. “Che-

ga a ser sofrido, às vezes, a maneira como eles escrevem, como se expressam. 

São coisas que me tocam, e chega a ser dóido mesmo.” Com a análise, Lilia 

mergulha fundo nas obras e na vida dos autores. Percebe realidades diferentes 

e aprende ensinamentos para seu estilo de escrever e também para sua ma-

neira de viver. Com a análise das crônicas de Cecília Meireles, Lilia sente que 

a conhece desde menina. Consequência dessa empatia que adquire para com 

os autores que estuda, Lilia aprende sobre si mesma, e sobre o mundo que a 

cerca, evoluindo e crescendo a cada nova descoberta literária.
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Pedregosas estradas

Continuas aí sentado, Carlos,
com teu olhar de desencanto
– que reforça minha desesperança.
Como em vezes outras,
torno a inquirir-te, Carlos:
“E agora, José?”
Mais uma vez aguardo tua voz,
mais uma vez te calas;
enquanto mantenho meus passos
por pedregosas estradas,
sob um céu de chumbo.
“E agora, José?”
Não me dás resposta,
não me tens a resposta!

Ah!, se ao menos, outrora,
não te esquivasses de olhar
a misteriosa máquina do mundo,
“que abriu-se
majestosa e circunspecta”,
aos teus olhos ofertante,
a mostrar-te “ciência
sublime e formidável”,
a entregar-se, gratuita.
E tu, Carlos,
“incurioso e lasso”,
desdenhaste a fonte,
não viste as respostas
das questões que me atormentam.

Continuo a inquirir-te,
e permaneces calado.

Ao lado dos teus,
os meus pensos passos,
por pedregosas estradas...

- Lilia Souza
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MARIÂNGELA PELLIZZER

Entre os autores do Centro de Letras do Paraná, é comum ouvir de 

suas histórias que a escrita sempre os acompanhou de alguma forma. Infância 

ou adolescência, esses autores tiveram um carinhoso contato com a literatura 

e muitos redescobriram essa arte depois de vários anos. Porém, apesar de 

comum, não é o caso de todos os escritores. Mariângela Pellizzer é uma das 

mulheres que só se encontraram com a produção poética depois de quase uma 

vida inteira.

Mariângela tem 52 anos, 30 dos quais trabalhou como bancária. É for-

mada em Letras pela Universidade Tuiuti, e tem pós-graduação em Adminis-

tração Estratégica e Marketing. Sua vida profissional foi repleta de cálculos 

e metas, correria e dedicação para lidar com a lógica das máquinas, em um 

ambiente com pouca liberdade criativa. Quando se aposentou, começou a ex-

plorar caminhos que nunca antes havia imaginado. Viajou pelo mundo em seu 

primeiro ano de aposentadoria. “Fui pra Tailândia. Pra resumir em uma pala-

vra, foi uma aventura”, conta ela. Quando retornou de suas viagens, decidiu 

procurar novas atividades para aplicar seu tempo e sua dedicação. Encontrou-

-se com a poesia.

Ingressou em uma oficina de poesia ofertada pelo Centro de Convivência 

da Melhor Idade Catarina de Boaventura. Essa oficina era uma das várias ofe-

recidas pela entidade: música, pintura, artesanato, entre outras. Decidiu pela 

poesia pois sempre fora uma leitora assídua de grandes poetas. Gosta muito de 

Vinícius de Moraes e Fernando Pessoa. Do centro de convivência, deixou-se 

levar também à oficina de poesia da Biblioteca Pública do Paraná, ministrada 

pelos integrantes da Academia Paranaense da Poesia. Tão logo entrou para o 

mundo literário, sua vida mudou totalmente. “Passei para um mundo comple-
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tamente diferente. Muito melhor,” sorrindo. “Quando eu entrei para a oficina 

de poesia, fiz amizades e depois mais amizades, em vários grupos. Foi como 

um leque que se abriu pra mim.”

Uma dessas amizades, Maria Helena (sobrenome?), a levou a conhecer 

outras pessoas que a influenciariam a escrever cada vez mais. Dentre essas 

novas pessoas especiais que entraram em sua vida, Mariângela conheceu Ney 

Fernando Perracini de Azevedo e Emanuel Mascarenhas Padilha, este que a 

convidou a ser uma associada do Centro de Letras do Paraná. Em 2012, jun-

tamente com Ney, entrou para o CLP. Foi recebida em uma das cerimônias 

de posse mais bonitas da história, por se tratar também da comemoração do 

centenário da instituição.  

Antes mesmo de entrar para o Centro, Mariângela já estava empenha-

da em sua produção poética. Em 2015, já tinha material para produzir o seu 

primeiro livro “solo” (Mariângela já tem participação em diversas antologias 

publicadas). Hoje, tem material para publicar três livros cheios de poesias iné-

ditas. Escreve sobre sentimentos, sobre a vida que levou e leva. As mudanças 

na sua maneira de enxergar a própria vida são combustível para a inspiração 

que compõe suas produções matinais. “A maior parte das minhas produções eu 

faço de manhã, assim que eu acordo, com a cabeça bem relaxada.”

A grande quantidade de poesias que produz só fica atrás, entretanto, da 

produção relacionada ao Centro. Mariângela atualmente é Diretora de Comu-

nicação do Centro de Letras, e muito do seu tempo usa para divulgar eventos, 

tirar e publicar fotografias e gerenciar as mídias sociais da entidade. Ela conta 

que prefere trabalhar e escrever coisas relacionadas às entidades onde partici-

pa, pois o trabalho é compartilhado com outras pessoas. O trabalho de escre-

ver o seu livro é mais solitário, por isso está com tanto material não publicado, 

esperando um tempo onde ela se sinta bem em sentar para organizar os vários 

textos que já produziu.

Uma produção que encanta todos à sua volta, principalmente a família. 

Por ser a primeira integrante da família que escreve poesia, tem muitas novas 

belezas a mostrar. Os filhos adoram. A mãe era a pessoa que mais a incentiva-

va, adorava sua produção. “Ela pegava as pastas cheias de poesia e lia, e lia... 

lia todas as páginas.”

Uma comunicadora nata, Mariângela mantém unidos todos os autores 

do CLP. Não perde a chance de divulgar os trabalhos de todos e ajuda no que 

for preciso para que alguém consiga desenvolver a escrita. Ela descobriu a poe-

sia e se encantou com as possibilidades que não conhecia. “Parece que a poesia 

tava ali dentro de mim reprimida. Quando eu comecei, a produção era muito 

grande, fluía todos os dias.” 
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Entrega

Se eu olhasse para o SOL,
ele me aconselharia,
faria com que eu pensasse melhor.

Se eu olhasse para a LUA,
ela me repreenderia,
faria com que eu mergulhasse em culpa.

Então eu olhei pra VOCÊ ...
entreguei-me ...
fui feliz!

- Mariângela Pellizzer

NEUMAR CARTA WINTER

As palavras carregam poder. As palavras carregam toda nossa história. 

As memórias, mesmo as dos lugares mais lindos, são acompanhadas de ad-

jetivos, de verbos e pontuações. Uma vírgula pode decidir o futuro de uma 

pessoa, e também dita todo um passado. As palavras compõem nossa vida, ao 

mesmo tempo em que são produzidas por nós mesmos. Todos os dias, o verbo 

materializa nossa existência.

Por entender o poder que as palavras podem ter, e também pelo eterno 

desejo de se aprofundar ainda mais nas artes escritas, Neumar Carta Winter 

dedicou mais de 60 anos de sua vida aos estudos da língua portuguesa e suas 

diversas técnicas. Começou cedo como professora, assim que se formou pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e logo passou a trabalhar também 

como revisora de textos. Seu aguçado senso crítico e a habilidade em escrever 

a levaram a publicar livros relacionados aos estudos linguísticos. Seu primeiro 

livro, “Reforma Otográfica 2009”, foi escrito para minuciar as particularida-

des do novo Acordo Ortográfico dos países lusófonos firmado em 1990. Sua 

contribuição ao entendimento da língua portuguesa a levou, então, ao Centro 

de Letras, qual presidiu por dois anos.

A leveza na sua fala reafirma de maneira sutil suas características de mes-

tra. Cada minuto em conversa com Neumar é uma grande aula. Informações 

novas e resgates intelectuais que colocam à prova a comunicação, a linguagem. 

Sem nenhuma forma de depreciação pelas inúmeras e divergentes correntes da 

língua, Neumar se certifica de explicar em detalhes como nossa língua é rica 

em complexidade, justamente por ser assim tão diversa.

Aos 80 anos, Neumar se permite aprender coisas novas a cada momento. 

Estuda hoje, junto com uma de suas netas, uma nova figura de linguagem: a 
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Catáfora. Figura ainda pouco conhecida e discutida, mas que é um desafio bem 

vindo para a estudiosa da língua.

Além de lecionar à família (quatro filhos, três netos e uma bisneta) so-

bre os caminhos da escrita, Neumar também foi nomeada revisora oficial dos 

textos criados pelos artistas do CLP. A atribuição do cargo se deu de maneira 

informal, mas ela aceitou cordialmente os pedidos de revisão que os colegas 

lhe fazem. “Acabo fazendo esse tipo de trabalho que me pedem porque eu vou 

a fundo,” diz ela. “Eu gosto muito de verificar as figuras de linguagem que 

enriquecem a obra do poeta.” 

Com destaque para a figura da metáfora, Neumar lembra que o poeta 

recria a realidade sob seu olhar, transforma o seu mundo através da linguagem 

e do seu estilo, este sendo a maneira singular com qual cada escritor reúne os 

vocábulos (do enorme catálogo de mais de 380.000 vocábulos do Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa).

“Quando você escreve, você não escreve para uma só pessoa”, aconse-

lha. “A palavra escrita permanece. Se você pode ofender alguém com o que 

você diz, imagina então as consequências da escrita.”

Com seriedade e serenidade, Neumar explica sobre os poderes ilimita-

dos da palavra. No princípio era o verbo. Para ela não há nada mais criativo 

e bonito quanto as palavras, mas sabe também que são os instrumentos mais 

perigosos ao nosso alcance. “Toda forma de comunicação que facilite uma a 

vida de uma pessoa, deve ser usada com muita responsabilidade.” Neumar vê 

a migração da escrita para o âmbito virtual com muito otimismo. Não deixa 

de lembrar que o uso da linguagem, em todas plataformas, deve ser parciomo-

niosa, porém não se deixa levar pelo antagonismo técnico, pelo preconceito 

ao novo. A inovação, o futuro, a vontade de ir além, fazem parte de seus 

motivadores vitais.

Neumar, e por consequência sua história, não podem ser resumidas. Sua 

complexidade jovial continuará sendo um mistério iluminado, mas arrisca-se 

sem medo afirmar que as forças motrizes de sua vida certamente são estas: sua 

família, seu amor à escrita e sua vontade de ensinar algo novo para um novo 

alguém. 
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LOUVORES AO CENTRO DE LETRAS DO PARANÁ

O Centro de Letras do Paraná está em festas! Comemora idade nova: torna-se cen-

tenário! Entretanto, a cada ano, reinventa-se com o ingresso aberto a novos integrantes, 

porque o Centro de Letras é sempre hoje, sedimentando o futuro.

Reverencia a sua história, os seus alicerces, mas continua fazendo história, edifi-

cando-se constantemente.

É uma entidade cultural viva, ativa, participante, acolhedora, atuante.

Cultiva saberes múltiplos, em seus mais de vinte mil livros que compõem sua secu-

lar e atualizada biblioteca, sobremaneira paranista; oferece a semestral Revista do Centro 

de Letras do Paraná, que veicula artigos hodierns, concludentes, cultos, elaborados, obra 

dos respeitaveis prosadores e inspirados poetas que constituem sua confraria; acolhe, fra-

ternalmente, outras entidades de cultura; abraça as artes, em geral; proporciona sessões 

literomusicais semanais a todos quantos dela usufruem.

Constrói, diuturnamente, o futuro!

Integrar esse monumento histórico-cultural é honraria que nos permite dizer, em 

uníssono; ao passado, os nossos agradecimentos; ao presente, a nossa disponibilidade; ao 

futuro, o nosso legado!

Viva o Centro de Letras do Paraná!

Curitiba, 19 de agosto de 2012

- Neumar Carta Winter

NEY FERNANDO PERRACINI DE AZEVEDO

Alguns escritores já nascem escritores. Sabem, desde cedo, que têm uma 

afinidade peculiar com as letras. Não é incomum, é apenas inusitado. Quando 

acontece, os iluminados por essa natividade literária não conseguem entender 

bem o que ela é. Se deixam levar pela grande onda de criatividade e começam 

a escrever coisas belas desde a infância ou adolescência. Começam a escrever 

apenas por diversão, brincadeira infantil, mas no fundo sabem que tem uma 

forte relação com aquilo que escrevem. Ney Fernando Perracini de Azevedo 

faz parte dessa categoria de escritores.

Aos doze anos, ainda menino, começou a escrever pela primeira vez. 

Um interesse noviço, uma curiosidade que o levou a escrever histórias sobre 

grandes aventuras, histórias em quadrinhos. Pequenas aventuras acompanha-

das das imagens da sua imaginação. Lembra que as coisas eram mais simples, 

menos sofisticadas. Mais voante. Por  motivos, quando teve que escolher a 

sua carreira, optou por engenharia civil (caminho por onde rumou a maioir 

parte da sua vida acadêmica e profissional). “Eu pensei em fazer jornalismo, 

também. Mas acabei que escolhendo engenharia”. Não sabe bem o porquê. 

Talvez pelas pressões familiares quais todos os jovens do mundo parecem sen-

tir em algum ponto de suas juventudes, talvez pela afinidade que têm com a 

profissão.

Para o bem de sua história, Ney seguiu a vida de engenheiro pragmáti-

co. “Engenharia deixa você mais direto, mais apressado”. Porém não perdeu 

a vontade de escrever. Como muito gosta de repitir: “eu sempre gostei de 

escrever”. Enquanto na universidade foi correspondente intermitente de pe-
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quenos e grandes jornais estudantis. Escreveu até para um jornal de esportes 

enquanto tirava férias da Universidade Federal do Paraná.

Ao decorrer de sua carreira como engenheiro, participou de outras di-

versas entidades e assossiações antes de integrar o Centro de Letras. Inclusi-

ve, o Centro de Letras foi uma das mais tardias inclusões ao seu currículo. 

Participou ativamente do Crea-PR por nove anos, foi Presidente da Diretoria 

Nacional da Associação Brasileira de Engenheiros Civis / Departamento do 

Paraná (ABENC) por 12 anos, e Fundador e Presidente da Regional Paraná de 

Associação Brasileira de Engenheiros Escritores (ABRAEE). Tudo isso e muito 

mais, conciliando seu tempo com as aulas que dava na Pontifícia Universidade 

Católica e na Universidade Federal do Paraná (onde foi Professor por mais de 

30 anos).

Durante esse tempo, não deixou de buscar aperfeiçoar a escrita. Buscou 

também outros engenheiros com quem pudesse compartilhar seus escritos. 

Encontrou no seu meio não apenas um, mas uma comunidade de engenheiros 

escritores que deixavam seus lados criativos presos no anonimato. Organizou 

uma coletânea de poemas, contos e crônicas com engenheiros escritores com 

quem teve contato ao longo da vida. “Até o Rafael Greca, Prefeito de Curitiba 

tem um texto nessa coletânea” lembrou ele.

Conhece todos pelo nome. Lembra de cada um dos engenheiros e en-

genheiras com carinho, sabe quais são suas áreas atuantes e em que empresas 

já trabalharam. Sabe decor, mas não de maneira automática. Há uma imensa 

característica acolhedora em como fala sobre seus colegas. Característica qual 

marca um forte traço de sua personalidade. Seus escritos na coletânea orga-

nizados pela ABRAEE tratam especificamente do tema “amizade”. São textos 

pequenos que carregam um significado enorme, principalmente quando se vê 

o quanto Ney se importa com as pessoas que o cercam. O quanto sabe sobre 

cada um mesmo sem demonstrar abertamente o quanto se importa. Todos 

sabem do seu grande coração, no fim das contas. 

Sua posição como presidente do Centro de Letras (cargo que assumiu 

em “2015” após ser indicado pouco tempo depois de sua admissão no Centro 

em 2012) o colocou em posição de destaque, mas não sem motivos. Fez muito 

pela manutenção e pelo melhoramento de diversos aspectos admnistrativos 

do Centro. Usou de toda sua experiência como presidente da ABENC para 

gerenciar as economias e a estrutura da assossiação. O destaque garantiu que 

tivesse contato com diversas pessoas, e faz parte do que o incentiva a continuar 

atuante em diversas entidades, na correria de realizar viagens e estar presente 

em eventos aos quais é constantemente convidado.

Apesar de toda a visibilidade, continua um homem quieto e sereno. Car-

rega sempre um sorriso por baixo do bigode, mas não fala alto nem gesticula 

suas frases em articulações desnecessárias. “A engenharia me fez assim, mais 

direto, sem muita enrolação”, conta sorrindo. “Diferente da poesia que faz a 

gente viajar e pensar em um monte de coisa.” Reflexo de sua personalidade, 

sua escrita revela um eu-lírico bucólico e comedido. Sincero, acima de tudo. 

Relembra que quando era jovem escrevia de uma maneira totalmente diferen-

te. “Eu não conseguiria nem pensar em escrever, hoje, como escrevia naquela 

época”. Não existe uma saudade melancólica de seus doze anos, pois é conten-

te com a evolução por qual sua escrita passou. 

Evolução constante, diga-se. Participou do curso de criação literária or-

ganizado pelo Centro tanto como professor quanto como aluno. Comparece 

a todos os eventos organizados pelo Centro e pelas entidades “irmãs”, como 

a União Brasileira de Trovadores, por exemplo, geridas por seus colegas e 

amigos. Quando que por rara exceção se ausenta de um evento literário, é 

porque está comprometido com um encontro de engenheiros em algum outro 

lugar do país.

Há mais tons de compaixão em Ney do que ele deixa transparecer. Mas 

no seu caminhar suave e compassado é possível perceber a sutileza do seu 

silêncio. Quanto menos fala e mais ouve, ele deixa entrar mais e mais co-

nhecimento, algo que valorizou muito no decorrer de sua vida. Sempre com 
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ouvidos atentos e mente aberta. Se não concorda com alguma coisa, explica 

no ato seus motivos, não deixa para depois. Não deixa que o pensamento se 

crie e gere rancores ou confusões. Pragmatismo pacífico que constrói seu jeito 

de ser: tão dedicado e compromissado com os outros e consigo mesmo, que 

na pasta preta que carrega para cima e para baixo, leva sempre um lembrete, 

uma colinha de quem é, quem foi e quem ainda há de ser, sem deixar de lado 

todos aqueles que o ajudaram a chegar onde chegou.

PERDAS

Podemos perder amor, esperança ou ilusão; os amigos nos ensinarão 

novas formas de amar, mostrarão novos horizontes e nos devolverão a capa-

cidade de sonhar.

Podemos perder a motivação, a vontade de lutar ou o sentido de viver; 

os amigos nos indicarão novos caminhos e nos ensinarão novos passos.

Podemos perder a força, ânimo e entusiasmo; os amigos nos revitalizarão.

Podemos perder a paciência, tranquilidade e paz; os amigos nos serenarão.

Se perdermos a razão, os amigos nos chamarão para a realidade.

Podemos, pois, perder o amor, a esperança, a ilusão, a motivação, a 

vontade de lutar, o sentido de viver, a força, o ânimo, o entusiasmo, a paciên-

cia, a tranquilidade, a paz e a razão, pois poderemos recuperá-los com ajuda 

de amigos. Só não podemos perder os amigos.

- Ney Fernando Perracini de Azevedo
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PAULO ROBERTO KARAM

Quando o Centro de Letras do Paraná se tornou uma instituição centená-

ria, em 2012, a homenagem foi concretizada no formato de um livro. O livro 

“Um Século de Cultura: História do Centro de Letras do Paraná 1912-2012” 

é uma reunião de relatos históricos, fotografias antigas, mapas da cidade de 

Curitiba, projetos arquitetônicos dos prédios que já sediaram a entidade e um 

memorando com todos os nomes dos mais de 1000 autores quais já fizeram 

parte do Centro. Esse livro de quase quinhentas páginas de conteúdo foi escrito 

por Paulo Roberto Karam.

Paulo é um homem simples, mas de muitas palavras. “Quando eu co-

mecei a escrever? Quando eu comecei a escrever! Hoje é como uma religião: 

todo dia eu tenho que escrever uma página no mínimo.” Escreve muito, desde 

a época do ginásio, quando estudava no Colégio Estadual do Paraná. Lembra 

até hoje da professora Teresinha Garcia, que tinha uma técnica de ensino em 

que aplicava provas de redações diárias aos alunos. “Toda aula ela mandava fazer 

uma redação, aí você já ia para a escola preparado para escrever”, explica ele. 

A boa experiência que teve com professores, e o dom que tem com as palavras, 

levaram Paulo a trabalhar por 25 anos como professor, após se formar pela 

UFPR em Filosofia e em Biologia também pela UFPR. Casou-se por amor. 

Tem três filhos.

Apesar de se sair bem nas redações, e ler poesia com certa frequência, 

seu coração é um historiador. “A última poesia que eu escrevi foi lá nos anos 

70”, conta ele. Frequenta a Biblioteca Pública do Paraná desde o ano em que foi 

fundada, 1953. Suas visitas ao espaço o fizeram pesquisar por muito tempo em 

jornais, revistas e livros antigos, histórias sobre seus autores favoritos. Nunca 

premeditado, planejado. “Se eu vejo uma poesia bonita, eu copio. Aí vou sa-
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ber quem é o autor e procuro outras obras. Eu não planejo nada disso, se eu 

planejar não dá certo”, conta rindo. Fazia tudo o que era possível para ocupar 

um dia de cada uma das semanas do seu corrido cotidiano como professor, para 

dedicar-se a esses estudos na Biblioteca. “Professor só faz duas coisas na vida: 

vai pra aula e vai pra casa.”

Aposentando-se em 1996, quatro anos depois de ingressar no CLP, Paulo 

pôde se dedicar inteiramente à escrita. Boa parte de sua obra literária é com-

posta de livros biográficos, auto-publicações, de poetas brasileiros que chama-

ram sua atenção em algum momento. Reúne os mais belos poemas em uma só 

coletânea, e enriquece o trabalho com fotos, charges, caricaturas e manuscritos 

originais dos autores; qualquer material histórico que ajuda a contar um pouco 

mais sobre essas histórias singulares. Geralmente imprime 10 cópias de cada 

trabalho. Uma cópia vai para o acervo da Biblioteca Pública, outra para a Bi-

blioteca do Centro de Letras e outra para a Biblioteca da Academia Paranaense 

da Poesia. As outras cópias ele oferece humildemente aos amigos próximos.

O maior livro de sua carreira como escritor, “Um Século de Cultura”, foi 

escrito em partes. “Quando me convidaram para escrever, o material já estava 

pronto. Junto com o Antônio Celso Mendes e o Ernani Costa Straube, nós 

finalizamos e publicamos”, conta. As biografias de cada um dos presidentes que 

passaram pela entidade eram publicadas nas revistas do CLP. Os textos viriam a 

se tornar capítulos do grande livro que, hoje, é o carro chefe das produções do 

Centro de Letras e também um convite a todos que querem saber mais sobre a 

história do lugar e dos seus criadores.

Paulo é uma enciclopédia que envolve todos os ouvintes de suas histórias. 

Guarda consigo uma quantia incalculável de saber histórico e cultura. Compar-

tilha tudo o que sabe e tem planos para distribuir muitas outras histórias. Recu-

perou para o Centro a sua história e reuniu tudo o que pôde em uma obra que 

expressa muito da história da cidade e do Estado. Uma obra que além de repre-

sentar o seu enorme respeito à grande união de autores que compõem o Centro, 

expressa ainda um forte traço da sua identidade como historiador e escritor.
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TENHO INVEJA

És bela, esguia, formosa
e em dias vivazes, cantando,
ou pensativa, langorosa,
estou sempre te adorando.

E é desse meu louco amor
que me invade a invídia
da roupa que sente teu calor
que não me revelas por perfídia.

Tenho inveja do vento
que te afaga, minha bela,
num movimento lento.

Sinto inveja da Lua
que pela fresta da janela,
no leito pode ver-te nua.

- Paulo Roberto Karam
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PAULO ROBERTO WALBACH PRESTES

“Bom, vou começar lá de trás...” 

Paulo Roberto Walbach Prestes, nascido em 1945, é um grande admi-

rador do espírito humano. Percebe-se pelo seu imenso respeito ao conversar 

com outras pessoas, sempre com carinho e afeto. Abraça todos que pode, 

cumprimenta com beijos as pessoas queridas. Por trás do óculos elegante, 

magnifica um olhar claro e cheio de esperança. Tem um desejo quase indescri-

tível de incluir mais e mais amigos à sua já vasta lista de amados. 

“Um professor, quando estudava no Colégio Estadual Rio Branco, no Se-

minário, um dia entrou furioso na sala”, começou contando sua história como 

se contasse uma deliciosa memória pela primeira vez. “Disse que tínhamos 

que escrever algo em quinze minutos. Qualquer coisa, uma poesia, uma dis-

sertação, uma crônica, sobre policromia.” Mesmo criança, sem saber ao certo 

o que era policromia, só entendendo vagamente a etimologia da palavra, em 

quinze minutos, Paulo escreveu a poesia “A criação do Mundo pelas cores”, 

sendo essa a primeira estrofe:

Tudo era negro, vago e profundo, frio e silencioso.

Espectro do mundo.

Haja luz!

Assim Deus fez o mundo...

“E assim vai né... cada cor representando um aspecto do Mundo.” E assim 

foi. Desde a concepção de tal poema, Papai o incentivou como ninguém. Chora-

va ao ler seus escritos, seus versos. “Mamãe até não era tão incentivadora, apesar 

de que ela era uma mulher muito culta, letrada”, conta sorridente. Com o in-

centivo do pai, Paulo foi levado ao Centro de Letras. Apadrinhado por ninguém 

menos que o consagrado político e escritor Odilon Túlio Vargas, presidente da 

Academia Paranaense de Letras, Paulo ingressou no universo da literatura.

Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, aos 23 

anos. O interesse pela história do Paraná (com qual teve pouco contato du-

rante sua formação) o levou a pesquisar mais sobre quem eram os grandes 

escritores do Paraná. Descobriu sobre Emiliano Pernetta e os jovens escritores 

e tradutores curitibanos que traduziam os livros estrangeiros que chegavam 

pelos trens, e confeccionavam pasquins para distribuir à população que não 

tinha acesso à cultura. Saber das origens da literatura na capital foi o que con-

venceu Paulo de que o Centro de Letras era o lugar onde queria investir seu 

talento literário.

“Adorei aqui. Adorei o lugar, adorei as pessoas. Adorei o trabalho vo-

luntário que elas faziam e como se organizavam.” Paulo se encantou imediata-

mente pelo Centro, antes mesmo de se tornar um associado. Após entrar ofi-

cialmente para a diretoria, ajudou a reviver a Revista do Centro de Letras do 

Paraná, e produziu para o veículo diversas entrevistas, perfis, sobre os mem-

bros daquela época. A primeira entrevista que produziu foi a de Túlio Vargas. 

“Túlio Vargas foi um grande político do Paraná. Honesto, principalmente. 

Semeou a cultura por diversas cidades paranaenses, fundando academias de 

letras em muitos lugares fora de Curitiba.” 

Paulo, que também já foi vice-presidente do Centro, atua hoje como 

Diretor Cultural. Para ser convidado ao centro, publicou duas biografias sobre 

mulheres que acreditaram em seu potencial e pediram para que ele escrevesse 

sobre a história da vida delas. A recepção foi tão boa, por parte delas, emo-

cionadas com os trabalhos, que sua satisfação o fez continuar a escrever muitas 

outras obras. “São essas pequenas coisas que valem a pena. Não precisa de 

dinheiro, não precisa de nada”, ensina calmamente. Escreveu, mais recente-

mente, um livro com mais de 100 poesias. “Tudo isso, quem me incentivou a 

fazer, degrau a degrau, foi o Centro de Letras.”  
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Um biografista nato, que aprendeu desde cedo a valorizar as histórias 

que cada pessoa pode acrescentar ao espectro geral da luz divina. Cada pessoa 

é uma cor, um aspecto particular da criação, e Paulo tem o dom para descrever 

e transcrever a essência de cada um (e a própria essência) em lindas palavras.

A linguagem do poeta

Arte, Sonho, Liberdade! – a Poesia;
que o poeta, sem passagem, acredita,
pelos sonhos, perambula na magia
das palavras de sua Língua tão bendita.

Ele voa pelas asas da alegria,
no embalo da estrela que palpita...
nos acordes do silêncio e da folia;
acelera, anda, passa, freia, grita...

Na linguagem; sinestesia ele tenta...
Escrevendo, vai suprindo sua emoção,
Muitas vezes, já cansado de Sonhar...

O Poeta, com coragem, experimenta
até o fogo, que embriaga o vulcão,
acendendo seu pavio do Amar!

- Paulo Roberto Walbach Prestes
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TERESA TEIXEIRA DE BRITTO

Há no Centro de Letras, pessoas cujo conhecimento histórico extrapola 

os livros e adentra o universo do conhecimento real, do aprendizado para a 

vida. Essas pessoas recontam os fatos sobre Curitiba e sobre a cultura parana-

ense de uma maneira ímpar, dão aulas sobre o surgimento da cidade e de suas 

entidades. Teresa Teixeira de Britto é uma dessas pessoas: mulher que dedi-

cou sua vida ao estudo da História, e principalmente o estudo da participação 

feminina na construção da identidade curitibana.

Teresa participa do Centro de Letras do Paraná desde 1984, o que a 

faz a segunda membro efetiva de mais longa data na entidade. Foi convidada 

a se associar quando ainda era muito nova. Mesmo jovem, já tinha dois livros 

publicados. O primeiro se chama “Teatro na Escola”, publicado pela Universi-

dade Federal do Paraná. O segundo, “Márcia de Windsor”, um livro biográfico 

sobre a vida da atriz homônima que ficou muito famosa nos anos 60, aqui no 

Brasil.

Seu interesse pela literatura aflorou cedo, e formou-se em Letras pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Partiu então para a produção de 

suas biografias, para os seus estudos históricos. Teresa publicou um livro bio-

gráfico sobre Balthazar Carrasco dos Reis, fundador da cidade de Curitiba, de 

quem é parente. “Faço parte da oitava geração da família de Balthazar”, explica 

ela. Sua descendência ajuda a explicar um pouco do seu interesse tão aguçado 

pela história da cidade: é também a sua história.

Por conta do emprego, Teresa não participou ativamente do Centro até 

se aposentar, por volta de 2001, quando publicou o livro “CURY TUBA e a 

Epopéia de Balthazar”. Quando entrou, foi logo levada à diretoria de Cultu-

ra, e começou prontamente as atividades. Juntamente com Paulo Walbach, 

Neurmar Carta Winter e Adélia Maria Woellner, reviveu a Revista do Centro 

de Letras do Paraná, inativa por quase 15 anos. A revista, que hoje encontra 

dificuldades em ser impressa, é um veículo onde os artistas associados podiam 

expôr suas obras mais recentes e discursar sobre temas diversos relacionados à 

literatura e à cultura de forma geral.

Teresa acredita que a revista é também um documento histórico, uma 

marca deixada pelos autores para as gerações futuras no centro. Ela, que já viu 

a composição de membros do Centro se modificar várias vezes, por várias gera-

ções de novos membros, sabe como é importante a relação que as obras produ-

zidas pelos escritores são fundamentias na construção da identidade da entidade.

Além de historiadora profissional, Teresa se esforça em prol do Centro 

Feminino Paranaense de Cultura. Ela estudou a história das mulheres fundado-

ras da entidade e colocou esse conhecimento também em livros. “São mulhe-

res incríveis, as fundadoras do Centro Feminino”, conta ela, que foi ainda mais 

fundo nos seus estudos históricos e descobriu muito mais sobre fortes figuras 

femininas na história da cultura da cidade. “A mentora do Centro Feminino 

de Cultura, assim como penso que mentora também do Centro de Letras, foi 

Marianna Coelho. Quando jamais se ouvia falar sobre feminismo no mundo, 

aqui em Curitiba ela lançou o livro ‘A Evolução do Feminismo’”.

Assim como Marianna Coelho, Teresa valoriza muito a participação da 

mulher na sociedade, e com seu esforço para trazer à luz as histórias de mu-

lheres notáveis que compõem o legado paranaense, ela acaba se tornando uma 

dessas notáveis. Contribuindo para a evolução da história da literatura e da 

cultura de Curitiba, ela possibilita que outras sigam seu caminho a cada dia, e 

possam também construir uma identidade mais feminina para a capital.
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PÁGINA SOLTA DE UM ROMANCE INACABADO

Olharam-se nos olhos. Faltava menos de um mês para o casamento. Sor-

rindo segredou-lhe o vestido de noiva estava pronto, guardado no armário.

– Vista-se pra mim!

Sozinhos em casa, sorriram cúmplices. Não se fez esperar. Correu ao 

quarto. Tirou do armário a caixa guardada com esmero. Abriu-a. Frente ao 

branco imaculado, hesitou, mas lenta e cuidadosa vestiu-se de noiva. No es-

pelho, viu refletida a imagem magérrima, coberta com o modelo inspirado 

na túnica de Héstia. Enfim acreditava no que via. Ela era a noiva. Partici-

para o tempo todo dos preparativos, porém não compreendia o porquê de 

intimamente duvidar da concretização desse evento. Por isso obedecera tão 

prontamente o pedido, desprezando a crença de que isso dava azar. Queria 

convencer a si mesma que aquele vestido era seu, que haveria casamento e ela 

seria a protagonista da história.

Na procura do eu, já andara muitas vezes por labirintos infinitos sem 

encontrá-lo. Conhecia bem o caminho e a que essa busca conduzia. Sabendo 

agora da inutibilidade em percorrê-lo, decidira lidar com o que possuía de 

concreto. E assim confiante entrou na sala:

– No dia terei nas mãos um buque de camélias brancas!

– Está radiante!

– Espera, esqueci a grinalda!

– Não lhe faz falta! – disse ele, olhando para os cabelos dourados da 

jovem, que caíam pelos ombros, escapando do mal atado coque. Quis retê-la, 

mas, esgueirando-se, a noiva fugiu de seu alcance, voltando para o quarto.

Sobre a cama estava estendido o longo véu de tule, preso à grinalda. 

Acariciou-o, pensativa. Voltou a olhar-se no espelho, mas não se deteve na 

imagem refletida. Viajou para a sua infância e foi se colocar na janela do sótão. 

Ali, como antigamente, daquela visão privilegiada, enxergou o gato amarelo 

no telhado da casa vizinha, espreguiçando-se languidamente. Viu a vegetação  

no lento embalo da brisa suave! Quis reter o pássaro canoro que cortava o 

espaço, desconhecendo fronteiras.

Invejou a borboleta azul, que livre e descompromissada visitava todas 

as flores, em todos os jardins. Poderia ir mais longe nessa viagem, gostaria de 

se aproximar do gato, acariciá-lo e ouvir seu ronronar. Gostaria de escalar as 

árvores, à procura daquela cigarra barulhenta que nunca conseguiu enxergar. 

Faria isso se não tivesse ouvido a voz da razão dizendo-lhe: “Quem olha pra 

trás vira estátua de sal.” Então, deixou o espelho e procurou a janela real. En-

tardecia! O pôr-do-sol curitibano se anunciava magnífico. As garças planando 

no seu vôo diário já retornavam do Passeio Público ao parque Iguaçu. Um 

medo a fez refletir, não há mais o que esperar, mas ainda gastou alguns minu-

tos antes de entrar na sala, dizendo:

– Vamos ao cinema?

– Ué! Por que trocou de roupa?!

– Ver a noiva pronta antes do casamento dá azar!

- Teresa Teixeira de Britto


