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Proteção de livros e documentos

conceituação e definições

Leopold Rodés

Aproteção e conservação de nosso
patrimônio cultural são motivo

justificado de intensas preocupações
daqueles que estão ligados ao delinea
mento de políticas nacionais ou inter
nacionais visando orientar as estra

tégias do gerencíamento de arquivos
museus ou outras entidades devotadas

à salvaguarda dos valores culturais
representados pelos bens obras de
arte e relíquias do passado que nelas
são depositadas para custódia e ex
posição pública

Estas preocupações tem fundamen
tado esforços e iniciativas dispersas e
isoladas em decorrência de muitas delas

serem provocadas por situações
emergenciais difíceis de serem
previstas antecipadamente mas cuja
perspectiva aponta a necessidade de
reestruturar estes esforços ao redor de
um esquema de colaboração consen
sual entre as entidades envolvidas

Otimizando a aplicação dos escassos
recursos disponíveis esta colaboração
deverá permitir compatibilizar as
possibilidades reais de orçamentos al
tamente limitados com as exigências
urgentes dodiaadia Harmonizar este
crônico descompasso entre os orçamen
tos e as demandas de prioridades ur
gentes é urna meta que deverá levar
pragmaticamente a deixar uma posição
essencialmente passiva e pouco
operacional para dar início a um salutar
esforço visando harmonizar a mútua
complementação dos recursos materiais
e das capacitações disponíveis

A existência de descompassos po
de ser observada repetidamente em
diversas épocas históricas nos mais
diversos países e em conseqüência
de uma grande diversidade de causas
entre as quais se encontram desde

crises econômicas em períodos de
penúria até crises muito mais profun
das em conseqüência de manipula
ções políticas propositadamente re
forçadoras de valores culturais dese
jados ou opressivamente destrutivas
de expressões culturais arbitrariamen
te consideradas inoportunas

Para poder melhor visualizar o dia
de amanhã e acertar nosso caminhar

em direção ao futuro é conveniente
proceder a uma revisão tanto do que
foi feito como do que não foi realiza
do no passado porquanto esta revisão
será de grande ajuda para visualizar
corri o máximo de objetividade pos
sível a situação real de hoje condi
ção indispensável para elaborar um
delineamento geral mais abrangente
sobre o qual deverá ser aquilatado o
próprio papel da Corlidosp cujo
posicionamento em destaque como
referência poderia levara conclusões
erradas ou provincianas caso não fos
sem tomadas estas precauções

0 caminho proposto demanda um
percurso que contempla uma suces
são de temas tais como definições
preliminares sobre objetivos critérios
de prioridade inventário dos recursos
disponíveis nos museus arquivos e
outras entidades culturais com finali

dades paralelas assim como sobre o
potencial de mobilização destes re
cursos Ao mesmo tempo deve ser
considerada a elaboração de um le
vantamento cuidadoso da história da

restauração no Brasil incluindo além
das atividades oficial mente reconhe

cidas por se tratar de serviços públi
cos as abnegadas contribuições do
setor privado tanto individuais como
coletivas de caráter crescentemente

profissional Antes de poder tirar

conclusões muito preliminares destes
levantamentos será preciso levantar
e analisar as atividades a serem con

sideradas mais urgentes e necessárias
para evitar perdas irreparáveis no nos
so patrimônio cultural Evidentemen
te estes temas não podem ser cober
tos adequadamente dentro do limi
tado espaço disponível num único
ensaio e assim sendo a proteção de
livros e documentos será objeto de
uma série de ensaios históricos des

tinados a apresentar resumidamente
e numa seqüência lógica os princi
pais problemas que afligem este im
portante e complexo campo de ativi
dades profissionais

Dando início à seqüência acima
apontada o presente ensaio oferece
conceitos e definições teóricas sobre
as atividades que visam a proteção
de livros e documentos e sobre os

procedimentos que resultam dos seus
desdobramentos operacionais visan
do permitir melhor percepção e in
terpretação dos aspectos práticos de
cunho técnico

Conceituação e definição
preliminar de proteção

Proteger uma pessoa uni objeto
ou um bem cultural significa tomar
certas providências para diminuir tan
to quanto possível as probabilidades
dela ser danificada acidentalmente

Dependendo do que deva ser pro
tegido as providências a serem toma
das para uma proteção eficaz vão
apresentar perfis diferentes A prote
ção pressupõe a aplicação conjunta
de princípios e técnicas adequadas
para conseguir manter e sustentar a
integridade do objeto nos seus com
ponentes espaciais e temporais o pro
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cias adversas externas Esta conside

ração coloca o desempenho do verbo
proteger numa abrangência muito
ampla não exclusiva do objeto prote
gido porquanto inclui também o
meio ambiente ao redor do objeto
nas suas dimensões espaciais e de
tempo com seu conjunto envolvente
de eventualidades potencialmente ad
versas Colocada neste contexto a

proteção de bens culturais se desdo
bra em duas grandes áreas de preocu
pação a conservação e a segurança

Conservação
Na conservação entram em jogo

princípios e técnicas adequadas para
conseguir manter a sustentabilidade
da natureza intrínseca orgânica ou
inorgânica do objeto apesar das con
dições adversas do meio ambiente
que o rodeia ou por causa de deter
minada instabilidade interna ou
outras causas externas Isto nos leva

a visualizar a conservação em duas
vertentes a primeira diz respeito ã

orgânica ou inorgânica que o compõe
a segunda diz respeito a uma conser
vação ambiental ou extrínseca aquela
que visa manter condições ambientais
e climáticas perfeitamente definidas
de modo a poder assegurar um bom
nível de permanência e sustentabili
dade ao objeto a ser conservado En
tre os principais parâmetros ambien
tais que influem nesta vertente podem
ser mencionados os seguintes o aí
vel de contaminação do ar a com
posição da luz a umidade relativa a
temperatura e suas oscilações e gran
de número elementos nocivos numa

ampla faixa de biodiversidade

Restauração
Com certa freqüência objetos que

devem ser conservados perdem parci
almente ou totalmente sua estabilidade

tísica Nestes casos a conservação passa
a ser restauradora isto é é necessário

aplicar princípios e técnicas adequadas
para que o objeto possa recuperar sua
estabilidade Assim colocada fica claro

que a reconstrução não é considerada
neste esquema de conservação
restauração porquanto nele não é visada
nem a conservação ou a recuperação da
estabilidade do objeto mas sim uma
recomposição visando substituir ou
repor uma parte perdida do objeto todo
A reconstrução pode ser fundamentada
em motivos estéticos funcionais

pedagógicos ou de pesquisa nunca
porém com pretendidas finalidades de
conservação restauração

Segurança
A proteção adquire condições de

segurança quando entram em jogo os
princípios e as técnicas adequadas evi
tara que condições adversas possam
afetar o objeto a ser protegida Como
a conservação a segurança se desdo
bra em duas vertentes uma relativa

ao objeto propriamente dito a outra
relativa ao ambiente circundante

A segurança relativa ao objeto se
apresenta em quatro situações do ob
jeto definidas como segue

1 formando parte do acervo res
guardado em depósito especial

Relação entre proteção conservação restauração e segurança
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tegendo tanto contra uma degradação conservação intrínseca do objeta e
natural interna como contra ocorrên visa diretamente a própria matéria

conservação
conservar objetiva

estabilidade

Conservação
conservação

ambiental

recuperar
estabilidade restauração

Proteção

depósito

estática de exposição

objetiva

Segurança pelo uso
dinâmica

por deslocamento
ambiental
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Programo
Dia 29 de maio

8h45 Abertura

Diretor du Qualidade daA8TCP Jorge EReis

Cajazeira
8h Prêmio Nacionada Qualidade

BasilioVDaQnino Fundação Prêmio
Nacional daQualidade

Écioniba de Luuua Serasa Centralização

de Serviços dos Bancos SA
10h30 Coffeebneeú

11h Planejamento para a Qualidade Projeto

Pomty

ArnyrKink Annyr Kink Planejamento Pesquisa

12h Almoço
13h30 Qualidade Total

Henrique Aronovioh Gerente daQualidade

da TAM

André AJcknnin SEG Sociedade

Internacional para ExoeánoiaGeranuiul

Dia 30 de maio

Sh Qualidade dos Produtos Florestais

Chriva Bot VVNF NorúÍ Wice Fuodor

Nature

Rioherd O Mn Ren CPPA Caadan Pulo

andPapar4aoouiaóon

12h Almoço
13h30 An Práticas Ambientais

Stuart Grogory EnvironnnantPnyctüce
15h Coffeabnpak

15h38 Sistemas Integrados segurança

saúde meio ambiente aqualidade
Jon4ndraxvs 8ureau Vertos Ouaty
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30 0 PapelMaio 1996


