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Meditações sobre uma folha de papel

A folha de papel indutora de
meditação sobre o futuro

Acontemplação
de uma folha de

papel representa freqüente
mente um desafiante convite para re
digir um texto Isto demanda uma
meditação cuidadosa sobre o conjun
to de símbolos a serem usados na sua

redação no intuito de atender o mudo
convitedesafio da folha A represen
tação simbólica de conceitos experi
ências e regras de comportamento me
diante ideogramas e conjuntos de le
tras permite que a tinta usada na ex
pressão dos fonemas que entram na
comunicação escrita da linguagem
ofereça aos documentos resultantes
uma permanência bem maior que a
do discurso oral Por isso antes de

deixar cair a mão para que a tinta da
caneta entre em contato com a super
fície ainda branca do papel nela dei
xando um rastro permanentemente le
gível de traços simbólicos é conveni
ente pensar com cuidado sobre o que
vai ser escrito sobre a folha 0 texto

escrito documentará o pensamento
formatado tal como internamente fa

lado pelo escritor na sua meditação
prévia Este pensamento deverá ser
registrado de forma clara facilmente
inteligível para eventuais leitores que
num futuro indeterminado venham a

se debruçar sobre a folha de papel
sobre a qual o pensamento recebeu
sua forma escrita

Esta linha de meditação se alastra
sobre preocupações relacionadas a
tempos futuros porquanto o papel
somente será lido após ter recebido
um texto escrito na sua superfície
Assim sendo o elemento principal
que alimenta a meditação sobre a me
nsagem consiste numa evidente preo

cupaçao ou ocupação intelectual
mente antecipada sobre a leitura fu
tura do texto escrito e seus efeitos

A folha de papel também nos
leva a meditar sobre o passado

A folha de papel com ou sem es
crita na sua superfície a folha propria
mente dita formula também outro ti

po de convitedesafio relativo po
rém ao seu passado e antecedentes
precursores

Coimo esta folha chegou aqui e
agora Qual foi o caminho seguido
pela lenta e secular convergência
evolutiva dos seus componentes para
se integrar e construir suas carac
terísticas funcionais de hoje

Os estudos históricos sobre o pa
pel têm fornecido uma visão cada dia
mais clara e consistente sobre as im

portantes contribuições do papel em
folhas na difusão dos conhecimentos

sobre o mundo físico que nos rodeia
e sobre a estruturação do intelecto
humano nos seus aspectos espirituais
e científicos mais relevantes Porém

e apesar da reconhecida importância
que o papel teve desde o começo da
sua utilização como suporte da co
municação humana as respostas in
completas às perguntas acima
formuladas nos indicam que ainda
existem extensas áreas pertencentes
ao passado onde os conhecimentos
sobre as antigas manufaturas de pa
pel ficam meio perdidas nas noites
escuras da ignorância e do esqueci
mento As informações relativas a sua
evolução até os nossos dias são evi
dentemente insuficientes e constitu

em um convite para mobilizar voca
ções históricas eventualmente latentes
sob camadas profundas entre as in

quietudes e os conhecimentos técni
cocientíficos especializados dos pa
peleiros
As meditaç6es papeleiras são
uma antigo tradição

Tudo indica que os artesãos pape
leíros mantiveram contatos relativa

mente diretos com os consumidores

dos papéis por eles manufaturados
Wai Lun procurando uma solução
funcional para problemas burocráti
cos de âmbito imperial nos fornece
um primeiro exemplo desta interface
dentro da organização na China da
queles tempos Durante longos anos
os chineses mantiveram sigilo sobre a
manufatura de papel e sua exportação
para mercados longínquos distanciou
o consumidor dos fabricantes chine

ses chegando a configurar uma espé
cie de monopólio chinês sobre as
tecnologias papeleiras Este monopó
lio foi quebrado pela transferência de
tecnologia que ocorreu em

Samarkanda no ano 751 da nossa era
quando na batalha de Tharas os ára
bes capturaram uns artesãos papeleiros
de origem chinesa que foram induzi
dos a instalar corri o seu know how

urna manufatura de papel na região
Este evento permitiu uma difusão sem
precedentes das tecnologias papeleiras
da época e a sua democratização a
cavalo da cultura árabe cuja expan
são foi grandemente propiciada e sub
seqüentemente consolidada por maior
e mais fácil disponibilidade de papel

A proliferação dos moinhos aten
deu à vontade de permitir novas e
crescentes demandas dos consumido

res de papel As grandes bibliotecas
dos califas acolheram os estudiosos

da época e encontramos naquelas bi
bliotecas o berço das escolas de tra
dutores e escribanos que pacientemen
te foram transcrevendo boa parte dos
manuscritos originais dos clássicos
gregos nelas abrigados assim forman
do paulatinamente os importantes acer
vos de outros centros culiurais que
surgiram ao redor de um número cres
cente de bibliotecas abrigadas em
mosteiros cristãos e núcleos de ensino

universitários Existe documentação
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abundante mostrando o relacionamen

to de dependência dos moinhos
papeleiros para os mosteiros

benedictinos e para outros centros de
cultura ao longo da Idade Média

Merece um destaque especial a de
manda de papel para a elaboração de
cartas marinhas ou portulanos ma
pas onde os navegantes encontravam
uma descrição detalhada sobre por
tos abrigos e outros pormenores re
lativos à navegação costeira pelos
mares conhecidos na época Tanto os
11

portulanos como os riscos deno
minação dada pelos navegantes por
tugueses aos desenhos e planos cons
trutivos de arquitetura naval repre
sentando a engenharia de ponta o
estado da arte na época das desco
bertas eram considerados informa

ções de caráter sigiloso e seu uso
restrito aos navegantes que mereciam
a confiança dos soberanos

Meditações especulativas
sobre o início dos manufaturas

papeleiras
Existem diversas áreas propícias

para exercitar a imaginação em medi
tações especulativas Urna delas trata
da inspiração inventiva decorrente da
colocação casual de uma camada de
pasta formada por fibras vegetais
sobre uma superfície plana de materi
al poroso e subseqüente secagem por
exposição ao sol A descrição desta
operação é encontrada em alguns
relatos das mais primitivas manufatu
ras de papel Nesta linha de pensa
mento o início das atividades pape
leiras pode ter se inspirado em pin
turas feitas com uma suspensão diluí
da de fibras tingidas e pigmentos
minerais usada como tinta para pintar
desenhar ou escrever sobre o estuco

de superfícies murais de vasos ou de
tabletes de argila crua semelhantes às
que acolheram a escrita cuneiforme
das civilizações mesopotâmicas 0
material argiloso que compõe a
cerâmica vermelha destes materiais
ao ser cozinhado num fomo e antes de

ser vemizado apresenta uma superfície
de grande porosidade muito adequada

para absorver a água livre contida
numa pasta de fibras celulósicas que
nela for depositada Podemos supor
que em algum momento durante o
processo de secagem desprendeuse
por falta de adesão à superfície porosa
uma parte significante da camada seca
e flexível desta tinta e cuja estrutura
interna fibrosa permitiu transportar o
desenho ou pintura sem prejudicar
sua integridade original

A necessidade de dispor de uma
superfície porosa que permitisse es
coar a elevada quantidade de água
livre embebendo as folhas de papel
recémformadas e delas forçada a es
correr por esgotamento mediante
pressão propiciou um relacionamen
to funcional entre o papel e os panos
de feltro de lã A intercalação destes
feltros entre as folhas de papel recém
formadas desempenhou a função es
perada de uma superfície porosa e
simultaneamente elástica para resis
tir às pressões que visavam desalojar
a água das folhas de papel sem que
os feltros ficassem sujeitos a defor
mações permanentes

Até que ponto os prirneiros pape
leiros usaram a manufatura de feltros

de lã como fonte de inspiração para
melhorar os processos de batimento
das primitivas manufaturas pape
leiras na esperança de conseguir um
enfeltramento das fibras celulósicas

é evidentemente um campo propí
cio para exercitar a imaginarão e a
especulação Não resta dúvida po
rém sobre a grande semelhança exis
tente entre os dois produtos tanto o
papel como o feltro consistem em

pequenas partículas alongadas e fi
nas fibras vegetais e pêlos de lã
respectivamente intimamente
entrelaçadas numa orientação alea
tória e formando uma camada de es

pessura uniformemente definida

Influéricio dos usuários de

papel sobre as tecnologias
papeleiras e sua evolução

Pelo contínuo relacionamento com

representantes de uma longa seqüên
cia de ondas científicas modas cultu

rais e de tecnologias consideradas
sucessivamente de ponta nas épocas
respectivas todos eles precisando de
papéis adequados para o registro dos
seus pensamentos as manufaturas
papeleiras receberam e incorporaram
com o passar dos tempos uma in
finidade de contribuições tecnológi
cas salutares e benéficas De dimen

sões minúsculas cada uma delas pe
la riqueza do seu conjunto permiti
ram internalizar nas práticas pape
leiras uma estrutura tão sólida e

racional que fica até hoje difícil in
troduzir modificações fundamentais
nos processos de fabricação do pa
pel Isto explica porque as técnicas
papeleiras se apresentam com uma
solidez e consistência extraordinárias

muitas vezes interpretada indevida
mente como o resultado de uma forte

inércia que dificulta a introdução de
mudanças tecnológicas

As etapas da manufatura dos
folhas de papel nos primitivos
moinhos papeleiros ainda são
seguidas hoje

Desde seus primórdios a manufa
tura de folhas de papel obedeceu uma
seqüência de cinco etapas sucessivas
com pequenas variações em cada uma
delas

A primeira cuidava da preparação
e seleção das matériasprimas fibro
sas e sua transformação em pastas
prontas para formar folhas de papel

Numa segunda etapa a dispersão
prévia das fibras em água facilitava a
sedimentação entrelaçada das fibras
e fibrilas em suspensão permitindo
assim a separação de uma camada ou
fatia de protopapel tremenda
mente úmida Devido à grande quan
tidade de água nela contida esta ca
mada exigia muito cuidado no trata
mento dado ao projeto de folha nes
ta etapa

A terceira etapa visava à elimina
ção do excessodágua presente me
diante um contato das folhas com

superfícies altamente porosas e com
capacidade de absorver grande parte
da água que ainda as impregnava A
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eliminação do excessodágua medi
ante prensagern permitiu manusear
mais facilmente porém com muita
delicadeza ainda a folha de papel
assim formada

A quarta etapa tinha por objetivo
continuar eliminando água das folhas
após a prensagem das mesmas Isto
era conseguido mediante secado ao
ar pindurando cuidadosamente as fo

lhas retiradas da prensa em varais con
venientemente situados em recintos

sombreados e ventilados

A quinta etapa consistia num
encalado da folha para aumentar a
durabilidade da adesão entre as libras

compactadas e soldadas entre si pela
ação da secagem Este encolado era
conseguido mediante um banho de
solução de amido ou mediante uma

cola animal preparada a partir de ge
latina de ossos ou tegumentos

É evidente que as etapas acima des
critas ainda vigoram nas modernas usi
nas papeleiras Os conhecimentos téc

nicocientíficos disponíveis hoje deve
rão facilitar o estudo de aspectos inte
ressantes ligados às suas respectivas
evoluções históricas em sucessivos te
mas da presente série de ensaios A

BOLSA

DE EMPREGOS

Se você for um sócio da ABTCP
atualmente desempregado a revista

O Papel divulgará gratuitamente um

anúncio nesta seção durante três meses

Este é mais um serviço prestado pela
ABTCP a seus associados
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AB CP
ASSOCIAÇÁO BRASILEIRA TÉCNICA 6E CELULOSE E PAPEL Tel U 11 5740166
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