
ENSAIOS HISTóRICOS

Marcasdágua filigranas 1

Expressão artística sua comunicação

Leopold Rodé

Entre as diversas marcasdágua que
podem ser encontradas nas folhas

de papel manual merecem uni
destaque especial as filigranas
porquanto as técnicas inovadoras das
filigranas oferecendo um novo estilo
de representação gráfica as tornou
objetos muito valiosos em estudos
históricos Mesmo resumida uma

visão em perspectiva ampla do campo
da filigranologia demanda juntar
informações e comentários sobre
aspectos artísticos técnicocientífi
cos e históricos ligados às filigranas
que demandam um espaço maior que
o disponível para um único ensaio
na presente série Assim sendo cada
um destes aspectos será apresentado
separadamente numa seqüência de
quatro ensaios mutuamente comple
mentares

0 presente ensaio inicia a seqüência
com a apresentação de umas notas
relativas à origem e significado artís
tico da comunicação visada pelas fili
granas e a eficácia conseguida na
transmissão deste significado median
te os traços de maior transparência
que carregam sua mensagem

0 segundo Filigranas II continua
pela descrição das tecnologias usadas
na elaboraçãodas filigranas e a uti
lização e processamento dos materiais
que as compõem mediante utensílios
e ferramentas adequadas assim como
pela descrição dos procedimentos para
conseguir as filigranas nas folhas de
papel manual

0 terceiro Filigranas IU aponta
algumas das alternativas de classifi
cação que levaram até o presente siste
ma recomendado pelo IPH Institute
q Paper Hístorians com base a tipo
logia da representação

0 último Filigranas IV indica as

precauções metodológicas que devem
presidir o uso dos modernos instru
mentos analíticos que tomam possível
o estudo não destrutivo das filigranas
e dos papéis que as suportam

A obra de arte instrumento de
comunicação

No trabalho clássico de Shannon e

Weaver sobre a Teoria Matemática

da Comunicação o termo comunica
ção é usado no seu sentido mais amplo
e abrangente incluindo aqueles pro
cedimentos mediante os quais uma
mente pode influir sobre o comporta
mento de outra mente Assim defini

do o termo inclui não somente os
discursos escrito e oral mas também

música as artes pictóricas o teatro
balé em suma praticamente todas

as atividades artísticas Seja qual for
o nível de abrangência escolhido os
problemas usualmente encontrados na
comunicação podem ser classificados
em três níveis como segue

nível A problemas de tipo técni
co causados pela maior ou menor
fidelidade com a qual os símbolos
usados na comunicação podem ser
transmitidos

nível B problemas semânticos
que resultam de vartaçoes na exati
dão com a qual os símbolos transmi
tidos transportam o significado dese
jado

nível C problemas relativos a efi
cácia quando o significado recebido
não consegue afetar na forma espe
rada o comportamento do receptor

Se as filigranas foram sempre uma
expressão artística qual era inicial
mente a sua mensagem e qual o nível
dos problemas na sua comunicação
proposital quando elas apareceram e
qual a evolução subseqüente

Causas que motivaram o
aparecimento das filigranas

As versões relativas ao apareci
mérito das filigranas provavelmente
ficarão sempre no terreno das inter
pretações educadas sobre como os
nossos antepassados medievais sou
beram tirar proveito das marcas
dágua marcas assim denominadas
para designar os traços retos eqüidis
tantes e paralelos entre si que marcam
na folha o posicionamento de cada
um dos fios pontusais da peneira du
rante a formação das folhas Interes
sante nestas marcas é o fato delas

ficar dissimuladas e ser necessário

para sua melhor visualização colocar
as folhas marcadas entre uma fonte

luminosa o olho do observador para
assim aumentar o contraste entre a

sua maior transparência e a opacidade
normal da folha de papel

Para interpretar melhor como ocor
reu este aproveitar as marcasdágua já
existentes na nova forma de filigranas
é conveniente fazer vários mergulhos
nas épocas históricas que presenciaram
o aparecimento das primeiras filigranas
isto é nos séculos XIII e XIV

Um mergulho no intelectualidade
medieval

Um primeiro mergulho nos leva ao
interessante estudo de Zipora Rubi ns
tein sobre Shem Tob de Carri ón autor

da Disputa entre o Cálamo e a Te
soura obra que propícia uma des
crição do ambiente dos escritores da
época mediante uma troca de argu
mentos entre o autornarrador e a

pena ou cálamo de sua propriedade
conto situado na melhor tradição
catalã e provençal de narrar debates
entre o amo e o objeto por ele pos
suído Extraídos do texto de Zipora
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os seguintes trechoseou comentários
sobre o Debate entre o Cálamo e a

Tesoura ilustram o nível e sensibili

dade do pensamento dos escritores
intelectuais daquelas épocas
6Um tipo especial de escrita muçul

mana que requer especial habilidade
e que está quase mais próximo das
belas artes do que a pura caligrafia é
o que consiste em recortar com tesoura
as letras no papel não deixando nele
mais do que o vazio das mesmas
0 autor sugere duas modalidades

de escrita recortada nos seus poemas
uma recortar o papel em torno das
letras e a outra seria o contrário isto
é recortar as letras do papel a escrita
seria então formada pelo espaço oco

Por causa da educação tradicional
os judeus estudavam a Bíblia e co
nheciam capítulos inteiros de cor As
sim quando se expressavam por escri
to ou verbalmente era freqüente a
utilização de nomes e palavras bíbli
cas partes de versículos ou versículos
inteiros conservados na memória 0

uso deste recurso se acentua com o

surgimento da Maqama séculos XII
e XIII palavra de origem árabe que
se refere às reuniões onde poetas nô
mades ou pregadores contavam his
tórias acompanhadas de provérbios
Os modernos pesquisadores da litera
tura hebraica chamam essa figura de
linguagem de íricrustação bíblica e
ao estilo gerado por esse recurso de
estilo mosaico pelo acúmulo de
fragmentos bíblicos encaixados no
texto Os leitores familiarizados com

a Bíblia reconheciam o fragmento que
os remetia às Escrituras

No nlcíicampo ainda não ocupa
do na época e situado entre a escrita
com tinta mediante o cálamo e a es

crita peloepaço oco usando a te
soura podemos situar a escrita me
diante os traços translúcidos das mar
casdágua numa predisposição favo
rãvel extrapolação gratuita e sem
muito fundamento por se tratar de dois
níveis diferentes com base à aceitação
popular da figura de linguagem deno
minada incrustação bíblica

Um passeio pelo campo dos
emblemas heráldicos

Um segundo mergulho no passado
que viu nascer as filigranas nos leva
até os emblemas heráldicos tão fre

qüentemente representados mediante
filigranas A história do papel apre
senta uma longa fronteira com a dos
emblemas heráldicos e tudo indica

que em algum ponto dessa fronteira
em algum momento de alguma ma
neira e por alguém foi iniciado o uso
do papel como materialsuporte para
os emblemas heráldicos no formato

de filigranas É óbvio que ocorreu um
encontro entre duas evoluções históri
cas a dos emblemas heráldicos e a

das manufaturas papeleiras A partir
deste cruzamento e na fronteira imer

disciplinar que junta ou separa estas
duas evoluções foi se costurando a
interessante história das filigranas
papeleiras Naquela época o papel já
era uni material que juntava às suas
características físicoquímicas e à
aparência de sua superfície externa
umas condições de produção artesanal
que o tornavam muito adequado como
suporte na representação gráfica dos
emblemas heráldicos Não demorou

muito o aparecimento de cópias dos
desenhos emblemáticos elaboradas

mediante arame para reproduzir de
forma simplificada os traços funda
mentais do emblema original A fili
grana assim elaborada era fixada sobre
a peneira da fôrma papeleira e assim
posicionada conseguia deixar um
conjunto de marcasdágua de modo a
reproduzir pelos traços de maior trans
parência o desenho da figura ou do
emblema a ser representado na folha
de papel A representação figurativa
mediante traços de maior transparên
cia na folha de papel recebeu o nome
de filigrana assim herdando o nome
do artifício elaborado com arames ou

fios metálicas visando a obtenção dos
traços desejados com maior transpa
rência

Na série de ensaios históricos que
precederam o presente ensaio foi de
dicada uma atenção especial ao estudo
evolutivo do papel feito à mão e das
tecnologias demandadas pela feitura
manual do papel Considerar as fili
granas sobre este pano de fundo pode
ria nos levar a uma visão muito parcial

por exclusivamente papeleiraAs for
mas artísticas devem ser avaliadas so

bre o pano de fundo do contexto e
relação que foi por elas mantida com
as forças culturais que as geraram As
obras de arte são expressões de uma
sociedade cujos sonhos elas alimen
tam Este conceito de obra de arte

encaixa na definição de comunicação
proposta por Shannon e até estica
seu escopo porquanto ele passa a
abranger o campo dos sonhos Assim
sendo uma rápida incursão no campo
dos emblemas heráldicos mostrando

sua evolução histórica a partir das
suas origens até o ponto do seu tro
peço com o papel deverá nos forne
cer perspectivas mais equilibradas pa
ra melhor interpretação das influên
cias mútuas que resultaram do his
tórico encontro

Como identificar os sem lenço
nem documento escondidos
atrás do seu escudo defensivo

A identificação individual dos com
petidores nas justas da Idade Média
nos torneios e nos campos de batalha
se tornava difícil devido a que os guer
reiros participavam nestas lides com
suas faces escondidas pelo elmo que
lhes protegia a cabeça A colocação
de signos identificadores sobre as
superfícies visíveis dos seus cimos
das rodelas e dos escudos defensivos

usados pelos cavaleiros medievais
propiciou a preparação de símbolos
gráficos que permitiam uma identífi
cação visual rápida mesmo no eleva
do nível de analfabetismo característi

co da época Assim e não somente
nos escudos defensivos mas também
nos estandartes flâmulas moedas e

medalhas aparecem signos na forma
de traços e formas geométricas sim
ples varas cajados bastões de co
mando como símbolos individuais

que ao serem herdados passam a

representar vínculos e títularidades
com características de continuidade

familiar hereditária

A disseminação de emblemas des
tinados a distinguir determinadas pes
soas recebeu um grande incentivo na
époc das Cruzadas pelo fato deste
movimento promover encontros de

cffiLinua moo 24

0 PapelOutubro 1995 21



cavaleiros das mais diversas proce
dências desejosos de se identificar
mediante signos externos sem pre
cisar levantar o seu elmo protetor A
vontade de se identificar individual

mente não foi um anseio limitado aos

guerreiros medievais Naquelas épo
cas podem ser observadas ocorrên
cias que indicam no seu paralelísmo
uma predisposição em setores da so
ciedade religioso artesanal e comer
cial para fortalecer a conscientização
relativa à participação individual num
determinado contexto social Esta pre
disposição deve ter gerado expectati
vas sobre a forma de ser conhecida

ou reconhecida cada participação
individual Como exemplo destas ex
pressões paralelas pode ser mencio
nado o uso e difusão dos tartans

escoceses visando diferenciar os di

versos clãs mediante superposição de
desenhos elaborados mediante entre

cruzamentos de faixas estreitas colo

ridas diferentemente e integradas no
tecido dos cobertores e dos kilts ou

saiotes típicos da Escócia

Antroponímia medieval
Nos séculos X1 e X11 pode ser veri

ficada também uma mudança estru
tural importante na maneira de desig
nar as pessoas o nome único é substi
tuído pela denominação dupla onde
o elemento nominal anteriormente

usado é complementado com um se
gundo elemento o qual derivando
do nome do pai do seu antecessor ou
da localidade onde nasceu estabelece

a identificação patronímica que passa
a ser hereditária Ao mesmo tempo
os sinais que identificam os guerreiros
escondidos atrás dos seus escudos pro
tetores foram reproduzidos em tatua
nho reduzido para serem gravados nos
selos peças metálicas mediante as
quais o desenho emblemático neles
gravado era usado para validar a
assinatura de quem subscrevia um
documento Estes selos aumentam seu

diâmetro com relação ao dos selos
anteriormente usados para esta finali
dade visando aumentar o espaço dis
ponível para transferir os elementos
artísticos que expressam a categoria
da pessoa a ser representada pelo selo

A crescente incorporação dos em
blemas heráldicos na vida civil conser

vou suas características guerreiras
iniciais mas é interessante observar
a influência do ambiente civil sobre

as expressões artísticas dos emblemas
identificadores Elas se apresentam
com desdobramentos inovadores cada

vez que aparecem novos suportes para

emblemas novos situação que gera
una grande diversidade de aspectos
formais atendendo preferências re
gionais modas e seus mimetismos
0 momento é de criatividade artística

de soltura de grande liberdade com
relação às normas e padrões heráldicos
que caracterizaram a continuidade da
linha militar dos escudos de armas A

História dos escudos de armas dos

emblemas heráldicos é percebida
numa maior sintonia com as grandes
correntes artísticas da época e suas
correspondentes expressões As dife
renças regionais são mais facilmente
percebidas por contraste No caso das
Filigranas por se tratar de unia expres
são artística escondida ou submer

sa a sua aceitação e rápida difusão
pode ser explicada por urna simpatia
subliminarmente alimentada pela
clandestinidade aparente da filigrana
causada por sua limitada visibilidade
condicionada ao posicionamento da
folha contra a luz

A criatividade na elaboração dos
emblemas heráldicos recusouse a

acompanhar normas muito rígidas e
disciplinadas descritas mediante um
vocabulário ou glossário especializado
conhecido por brasão Para este fim
o campo do escudo é dividido em
nove áreas situadas em três níveis

superpostos contendo três áreas cada
um 0 escudo pode conter faixas em
diversas posições que podem se apre
sentar em duas cores metálicas ouro
e prata e de cinco a sete tonalidades
de cor Ao se independizar do seu uso
guerreiro os emblemas heráldicos fo
ram progressivamente incorporando
símbolos diversos para comunicar vi
sualmente informações sobre a pessoa
instituição ou autoridade administra
tiva à qual o emblema estava ligado
Aparecem então os elmos com dife
rentes tipos de penachos leões águias

correntes dragões e outros animais
mitológicos veleiros canhões folhas
de vegetais seus frutos e suas flores
cada peça com seu significado
simbólico portadora de uma infor
mação específica para uns ou uma
simples impressão artística para os
não iniciados na heráldica

Novas ex ressões artísticas
a Lm os novos supodes

Muitos temas cobertos pelas artes
plásticas que foram repetidamente
transmitidos de uma cultura determi

nada para outra cultura coetânea ou
historicamente subseqüente ficam
despidos dos seus significados
originais por ficarem retidos na cultura
cedente assim entrando com uma

vestimenta de significados inéditos na
nova cultura que os acolhe Esta trans
formação que é observada na emigra
ção de uma cultura para outra pode
também ser detectada nas mudanças
de suporte para uma expressão artís
tica A passagem dos emblemas herál
dicos do suporte oferecido pelas su
perfícies dos escudos defensivos para
o suporte do papel para a representa
ção gráfica tradicional com tinta e
seguidamente para a nova modali
dade de suporte papeleiro propiciando
a representação de filigranas exem
plifica de modo esplendido este tipo
de acontecimentos

Portanto e tal como era de se espe
rar ao passar ao papel como filigranas
os emblemas heráldicos precisaram se
adaptar ao novo suporte de papel o que
demandou modificações que foram
acompanhadas da atribuição de sig
nificados diferentes Modificações pa
recidas podem ser observadas quando
do escudo de armas o emblema he

ráldico migra para uma lápida ou
para inscrições em outros materiais
resistentes e cujo estudo pertence ao
campo dos conhecimentosepigráficos
Por regra geral estas modificações
consistem em manter inicialmente as

estruturas e detalhes essenciais da

função guerreira inicial detalhes que
vão sendo suprimidos por supérfluos
em cópias sucessiva até atingir uma
representação gráfica despida da maioria
dos seus significados bélicos
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As filigranas de hoje
Pelo acima exposto fica claro que

desde antigamente urna filigrana era
urna marca que do seu esconderijo
na folha de papel visava induzir
maior confiança na validade de um
texto nela documentado Portanto

visando modificar o comportamento
do seu leitor a marca da filigrana
encaixa muito bem na definição con
ceitua dada por Shannon à palavra
comunicação

Do mesmo modo que as filigranas

contribuíam na validação de um texto
mediante a sua visualização pelo exa
me a contraluz das folhas do papel
que a suportavam hoje é também
usada urna versão eletrônica dalili

grana para reconhecer um direito
ou para validar uma promessa de
pagamento Este tipo de filigrana
consiste em partículas metálicas de
tamanho adequado que ficam
convenientemente dispersas na tinta
usada para imprimir uma faixa
contínua sobre um pedaço de carto

1 ina ou plástico de um tamanho seme
lhante ao de um cartão de visita As

partículas metálicas contidas na faixa
impressa com a tinta são magne
tizadas de forma a conter uma mensa

gem que pode ser captada por um
detetor adequado no sentido de auto
rizar o portador a cruzar uma bar
reira passagem múltipla de metro
cartão de estacionamento ou de vali
dar uma movimentação na conta cor
rente de um banco cartão de crédito

personalizado

Bolsa de

Empregos

GerenteCoordenador de Projetos

Engenheiro mecânico Poli USP com 15 anos

de experiência no ramo de papel e celulose

procura colocação neste segmento de mercado

em novos projetos

ampliações eou manutenção

Contato Eng Mauro M Silvério

Fone 011 5772398
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