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esquecimento no caminho do qual a
lembrança vai adquirindo perfis cres
centemente subjetivos e cada dia mais
distanciados da observação objetiva
original até que passados os tempos
unia vaga lembrança sedimenta
subliminarmente assira fundamen

tando uma intuição
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Aseqiiênciti dos substantivos que
compõem o título acima exem

plifica com a cadeia das suas interli
gações uni gradiente de complexida
des crescentes que convida a fazer
uma revisão cuidadosa dos seus com

ponentes

As ideias

A idéia é uma representação men
tal imaterial que resulta de um exer
cício intelectual mediante o qual é pos
sível captar e delinear uma interpre
tação pessoal individual do meio am
biente ou parte do mesmo Esta visão
relativa ao entorno constitui uma valio

sa experiência de vida uma informa

ção que pode ser transmitida verbal
mente ou escrita Poder conservar de

forma escrita as nossas próprias idéias
sem perdêlas no poço profundo da
memória já é importante Muito mais
importante porém é ter acesso às
idéias de outros homens idéias que
não pereceram com eles principal
mente aquelas dos mestres de reco
nhecido saber dos sábios

As idéias são essencialmente fu

gitivas e a lembrança difusa e mutante
que delas resta na memória nos mos
tra como elas desvanecem e sorriem

de forma dificilmente recuperável na
sua configuração inicial A memória
é efêmera com tendência natural ao

As folhas de papel
A conservação de idéias escritas e

fitadas convenientemente sobre um

suporte implica no uso da linguagem
corno comunicação escrita mediante
letras ideogramas ou outras repre
sentações gráficas escritas ou estam
padas na superfície do suporte usado
As manufaturas de papel propiciaram
um material alternativo muito mais

adequado que os materiais que o ante
cederam na função de fixar as idéias
mediante a grafia técnica usada para
escrever ou imprimir na superfície
alisada de ambas as faces das folhas

de papel flexíveis resistentes e suais
ou menos encorpadas de acordo com
as conveniências dos escribanos alou

leitores os consumidores da época
Para conservar as idéias escritas

sobre um suporte adequado é preciso
preservar o próprio suporte Portanto
a conservação das idéias constitui a
função primordial da folha de papel
suporte sendo que a eficiência
funcional do material neste sentido é

o que determina a índelebilidade das
idéias durante a própria vida útil das
l01 lia porquanto sem uma proteção
adequada das folhas contra as agres
sões do meio ambiente nele incluin

do o homem e as tintas por ele usadas
nas representações gráficas das idéias
ou nas ornamentações periféricas a
vida das idéias nelas estampadas
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ficaria reduzida significativamente

o livro

Visto que a conservação das idéias
escritas e fixadas sobre um suporte
adequado implica na necessidade de
conservar o próprio suporte juntar e
reunir uma seqüência de folhas es
critas sobre um assunto determinado

ou sobre temas correlatos de niocio

a formar uni livro foi uni primeiro e
importante passo visando prolongar
a vida das folhas e seus textos

0 livro consiste numa série de

dizeres escritos na superfície de um
conjunto de folhas de papel ou de
cadernos de folhas deste ou de outros

materiais adequados mantidos juntos
e superpostos mediante uma costura
por um dos lados das folhas o qual
fica protegido de fornia especial pela
encadernação e recebe o nome de lom
bada Desta maneira as folhas com o

material escrito ficam na seqüência
demandada pela sua leitura e melhor
protegidas do que soltas Um bom
exemplo de quelunion fait Ia for
ce Pela sua maior conveniência o

formato de livro já foi logo adotado
nos antigos códices nos quais era
usado o pergaminho ou o papiro co
mo suporte da escrita Assim o livro
foi substituindo o formato dos velhos

rolos onde o texto era escrito sobre

tiras de papiro ou pergaminho en
roladas ou desenroladas por um ou
pelos seus dois lados ao redor de um
ou dois cilindros de madeira ou osso

Aos poucos as folhas de papel foram
tomando grandes espaços entre os
consumidores de pergaminho e pa
piro ao ponto do novo material ficar
conhecido pelo nome de papel
derivado do original papyrus pas
sando pelo catalão papee

0 livro ficou consagrado como um
instrumento excelente para conservar
folhas de papel e desta maneira pre
servar as idéias nelas registradas de
forma manuscrita ou impressa contra
os efeitos do tempo e do meio am
biente circundante Assim as idéias

geradas por nós mesmos ou por ou
tros homens independentemente de
les serem nossos contemporâneos ou
vizinhos puderam e ainda podem
ser transportadas eou conservadas

por tempo indefinido quando regis
tradas num suporte adequado e con
venientemente protegidas

É desta visão funcional que surge
a necessidade de preservar e con
servar o livro e com ele o conjunto
de folhas que o configura por serem
estas folhas o suporte imaterial do pen
sameruo nelas registrado de forma
convencionalmente inteligível Nesta
perspectiva a função principal do li
vro é contribuir na conservação do
pensamento escrito ou desenhado nas
suas folhas A conservação do pen
samento escrito porém se apresenta
em duas vertentes a vertente pre
ventiva onde o livro desempenha um
papel importante pela sua ação pro
tetora de preservação A segunda ver
tente consiste na restauração isto é
pela ação corretiva dos desastres que
a ação preventiva não conseguiu mi
nimizar no conteúdo do livro

Os livros diferenciados

A grande diversidade de ambientes
nos quais as leituras dos livros ocor
rem e dos espaços onde os livros des
cansam entre duas leituras mais ou

menos distanciadas induziu uma gran
de diversidade nos caminhos evo

lutivos dos livros e suas encaderna

ções protetoras que sempre visavam
um desempenho satisfatório na sua
função preservadora num amplo le
que de níveis de ambientes hostis a
serem cruzados ao longo da sua vida

útil As diferentes modalidades de

encadernação e de tamanho surgiram
da preocupação preservadora de umas
condições de agressividade ambien
tal o que explica a grande variedade
de acabamentos e encadernações de
senvolvidas todas elas por serem
consideradas mais convenientes para
proteger os livros nos seus ambientes
de uso

A diferenciação entre os livros é
uma conseqüência dos diferentes le
mas que neles são tratados porquanto
eles demandam uma deterniinada or

ganização interna da obra Por sua
vez esta organização interna deman
da uma estruturação externa que dife
rencia os livros entre si pelos seus
aspectos físicos externos tais como
o tamanho das folhas usadas na sua

confecção o maior ou menor número
de folhas contidas no livro e grama
tura das mesmas o material usado na

encadernação entre outros Se o tema
do livro comanda o perfil de leitores
este perfil determina a mais conve
niente e provável localização do livro
e esta última é a que recomenda o tipo
de encadernaçãoproteção necessária
para contornar a agressividade am
biental correspondente

Assim aparecem diversos livros di
ferenciados pelos seus temas e seus
usuários nas respectivas localizações
naturais dentre os quais destaca
mos os exemplos seguintes

Temas religiosos e filosóficos con
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tendo e vinculados a ternas trans

cendentais portadores de explicações
radicais sobre toda classe de co

nhecimentos visando orientar com

portamentos individuais ou coletivos
Tipicamente livros de oração e me
ditação por muito tempo estes livros
tiveram seu uso restrito aos sacer

dotes monges e escribas dentro dos
recintos dos templos ou mosteiros
Mais tarde na época das universi
dades catredalicias estes livros esti

veram disponíveis para consulta dos
estudantes junto com outros livros
sobre conhecimentos gerais ou es
pecializados para uso em disciplinas
universitárias tais como Aritmética

Geometria Cartografia e Navegação
Arquitetura e Belas Artes Astrono
mia Agricultura Alquimia Oratória
Arte Poética Literatura Música
entre outros

Livros de História com narrações
de eventos acontecimentos ou re

gistro de fatos comuns crônicas a
nais diários etc incluindo temas po
líticos interpretativos Seu uso era des
tinado ao pessoal autorizado e res
ponsável pelo seu manejo nos Ar
quivos administrativos de entidades
públicas religiosas e de governo

Abuso do liara explosão livresca
A partir da invenção da imprensi

por Gutenherg foi aumentando com
aceleração crescente a produção de
livros os mais diversos A expansão
dos conhecimentos científicos ou não
teve como conseqüência uma proli
feração de publicações unia quanti
dade de livros realmente exagerada
não havia tempo suficiente para sua
leitura e quando ela acontecia pre
cisava ser rápida sem tempo para
aprofundar para meditar sobre o
conteúdo para pousar sobre as
entrelinhas dos textos

Esta necessidade de ler em con

dições de tempo escasso exige uma
conveniente ordenação e arregi
mentação das idéias escritas nas
folhas contidas nos livros e portanto
um ordenamento destes últimos para
não perder muito tempo na procura
das idéias interessantes entre as

muitas que se apresentam enganosa

mente atraentes numa pescaria de
sorganizada Assim sendo o livro re
clama sua classificação por temas
comuns e demanda ao mesmo tempo
um mínimo de cuidados de conser

vação para poder contar com o bene
fício da sua ininterrupta disponibi
lidade para consulta

Os arquivos
Uni Arquivo consiste num con

junto de originais ou duplicatas de
documentos manuscritos ou im

pressos produzidos ou recebidos
oficialmente numa entidade pública
numa instituição religiosa ou laica
numa empresa comercial ou in
dustrial numa família ou por um

indivíduo como resultado das suas

atividades O conjunto de documen
tos é destinado a permanecer sob a
guarda e custódia da entidade por
causa de um imperativo legal ou uma
eventual necessidade jurídica ou
histórica Os Arquivos na sua con
ceïtuação mais abrangente de regis
tros históricos vivos abrangem os
velhos protocolos notariais com as
últimas vontades testamenteiras em

épocas sucessivas os fundos con
sulares e mercantis mediante os quais
é possível avaliar o nível de vida e
conforto de tempos passados os ar
quivos policiais registros de cárceres
penitenciárias e seus prontuários mos
trando como era administrada a jus

tiça em épocas remotas são conside
rados fontes primárias de informa
ções históricas e sua importância

Bibliotecas

Biblioteca é uma coleção pública
ou privada de livros e documentos
congéneres base de um serviço cul
tural que organiza e mantém o de
pósito a classificação a conservação
dos documentos do acervo e cuida
de orientar e dar assistência na con

sulta ou leitura de livros ou de outros

materiais gráficos
A existência de bibliotecas ante

cedeu em muitos séculos a represen
tação gráfica sobre as superfícies dos
pergaminhos e dos papiros Os his
toriadores nos contam sobre o achado

de mais de um milhão de tabletes de

terracota com escrita cunciforme

restos da biblioteca de Asurbanipal
em Ninive 70OBC Já nas épocas
do pergaminho e do papiro a famosa
biblioteca de Alexandria organizada
em 284BC por Ptolomeo 1 e con
solidada por Ptolomeo H irradiava
seus conhecimentos até sua perda
por um incêndio em 640AD

Tanto as bibliotecas como os ar

quivos históricos se apresentam com
uma função de aposentadoria muito
nobre para os livros fato que os torna
verdadeiros e valiosos museus me

recedores de uns ensaios mais deta

lhados
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