
ENsiuos HISTóRICOS

Papéis finta cálamos pincéis
e a mão do artista

Leopold Rodés

sc3 u ma representação
deslilabas palavras ou idéias
por meio de sinais visuais

ou mediante diferentes tipos de ca
racteres cujo conjunto determina uni sis
tema de escritura Por extensão a escri

ta é qualquer sistema usado para regis
trar fatos acontecidos rriediante o dese

nho de signos que representam idéias
ou os sons das palavras que as abrigam

0 desenho de signos demanda a
participação harmônica dos elemen
tos ou componentes seguintes uma
superfície lisa e absorvente sobre a
qual possam ser traçados os desenhos
uma tinta e um instrumento para ela
borar os traços a serem deixados so
bre a superfície escolhida Estes ele
mentos devem ser acionados por um
escriba ou copista o articulador hu
mano devidamente treinado para es
crever à mão elou transcrever textos

freqüentemente mediante ditado
Neste ensaio são examinados ma

nuscrito como segue
a superfície absorvente

a tinta

o instrumento da escrita

o artesãarLista que desenha ma
nualmente os signos da escrita

Conseguir uma harmonia entre estes
elementos é condição necessária para
obter um resultado satisfatório na

representação gráfica do pensamento
A eficácia deste condicionamento

depende em grande parte do paciente
treinamento do artesão ao longo do
árduo e teimoso caminho que o leva ao
reconhecimento como artista

Desde o tempo dos chineses a es
crita manual foi considerada a ex

pressão de um artesanato altamente

refinado que demandava obedecer
cuidadosamente um ritual consagrado
pelo uso com relação ao preparo
manutenção e uso dos instrumentos
especializados

Para tanto era considerado necessá

rio conseguir um progressivo domínio
dos aspectos mecânicos nas habilidades
artesanais para poder lentamente atingir
unia sensibilidade que levasse a
identificações dos valores propriamente
artísticos dos materiais utilizados

A superfície absorvente
A aptidão de um papel para aco

lher a tinta de uma escrita depende de
um conjunto muito complexo de ca
racterísticas as características físico

químicas da tinta a forma como a
tinta é depositada sobre a superfície
absorvente da composição fibrosa do
papel seu acabamento superficial po
rosidade lisura ou rugosidade sua so
lidez superficial tudo entrelaçado por
múltiples relacionamentos de depen
dência entre seus elementos

No começo das manufaturas pa
peleiras o papel feito com fibras de
casca de amoreira era considerado

entre os melhores para a escrita por
quanto permitia absorver rapidamente
a tinta e obter um brilho mais pro
fundo A manufatura de papéis po
rém não conseguia um nível de lisu
ra suficiente para uma boa escrita o
que levou a melhorar esta situação
mediante o alisamento da superfície
rugosa operação que consistia sim
plesmente em passar repetidamente
pela superfície da folha de papel uma
pedra dura de formato arredondado
polida até Ficar brilhante

A tinta

Tirita é uma mistura de substâncias

químicas coloridas e de agentes aglu
tinantes em suspensão aquosa com a
propriedade de aderir à superfície sobre
a qual ela é aplicada Normalmente
sua aplicação no papel é precedida pela
dispersão ou solução dos ingredientes
sendo que a mistura resultante se apre
senta num estado líquido ou pastoso
compatível com o instrumento usado
para desenhar os traços da escrita

Com a composição genérica acima
descrita e na forma de um líquido mais
ou menos viscoso a tinta continuou

sendo usada para escrever documen
tando narrações de importantes
episódios históricos Até o desenvol
vimento da impressão as tintas não
sofreram grandes modificações sem
pre constituídas por um veículo vis
solvente resina contendo pigmentos
de origem animal vegetal ou mineral
convenientemente triturados e moídos

para assim estabilizar a sua dispersão
no veículo escolhido

Segundo a sua composição e visco
sídade as tintas são consideradas gor
durosas ou fluidas opacas ou transpa
rentes mates ou brilhantes Para escrever

à mão sobre uma folha de papel a tinta
precisa entre outros atender aos seguin
tes requisitos adesividade boa elastici
dade adequada penetração suficiente
secado rápido solidez à luz natural e
tenacidade para resistir impactos abra
sivos durante sua vida útil

0 uso de tintas para desenhar ou
escrever sobre pergaminho ou tecidojí
era comum no antigo Egito e na China
lã pelos anos 2000 antes da nossa era
Documentos bem conservados provam
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que as tintas usadas para escrever em
épocas antigas eram preparadas dis
persando Fuligem ou nefumo
numa emulsão de óleo em água dis
persão que era estabili7zda com gomas
vegetais ou colas Outras tintas eram
preparadas com índigo corante natural
obtido das folhas de unia leguminosa
A manufatura desta tinta no século XIII

foi descrita por Marco Polo e somente
no século XVI seu uso foi introduzido

na Europa pelos portugueses Também
foram preparadas tintas com tani nos ex
traídos de escoriações na casca do carva
lho e do castanho

Finalmente foi relativamente

freqüente a preparação de tintas para
escrever a partir de uma secreção de
diversos molusco conhecidos pelas
designações de polvo calamar lula e
sépia Estes cefalópodes se caracterí
zam por serem portadores de um saco
de tinta preta cujo conteúdo pode ser
expulso pelo animal para se camuflar
na sua fuga quando aineaçado

Após seu preparo a tinta era
conservada em pequenos vasos de
nominados tinteiros Também era

transformada em tabletes preparadas
mediante compactação do pó obtido
pela dessecação da tinta 0 pó assim
obtido era moído e comprimido for
mando tabletes de tinta a partir das
quais e mediante um raspado da sua
superfície sob umas gotasdágua podia
ser reconstituída a tinta para escrever

0 instrumento do escrita

Desde o aparecimento dos primeiros
sistemas de escrita muitos institimentos

já foram usados com a finalidade de
escrever à mão Os antigos egípcios utili
zavam caules de gramíneas ou pedaços
de cana delgada e fina uma de cujas
extremidades era cortada em ângulo de
modo conveniente para a escrita Estes
cálamos evoluíram em duas direções
numa a dos cálamosapincelados talos
de junco fino com uma das suas extre
midades esfiapada mediante um marte
lamento suave e insistentemente esma

gador dos feixes fibrosos das suas pare
des cilíndricas Assim as superfícies ex
tensas das Fibrd desagregadas ainda
unidas entre si pelo talo forrnavam uma
espécie de pincel onde a tinta retirada
do tinteiro ficava retida por mais tempo

permitindo desenhar sem interrupção os
traços mais longos de um símbolo da
escrita Numa outra direção o cálamo
se apresenta com a ponta cortada obli
quamente assim preanunciando o
aparecimento das futuras canetas ou
penas propriamente ditas

No século 111 BC apareceu uma
inovação navLãodes talos vegetais
Cortados obliquamente segundo a
tra rxividademnNiIiunina fenda
rK sentido longitudimd que conava a
ponta do cálamo em duas metades entre
as quais e pela fenda inovadora deslizava
a tinta para ser depositada nas superfícies
absorventes das folhas de papel Ao
apertar a ponta do novo instrumento
contra a superfície onde era depositada a
tinta a fenda do corte se abria de a

deixar passar mais tinia e tomar seu traço
mais largo permitindo efeitos cafigráficas
eniehmte aos conseguidos com os
pincéis Estas modificações na pena
tradicional se mostraram mais adequadas
para a escrita siAre papiro do que para
escrever sobre pergaminho

0 pincel é constituído por um feixe de
pêlos que por um lado é fixado na ex
tremidade de um cabo tino de madeira e

pelo outro os pêlos são aparados denkxk
a terminarem ponta afinada anedk
ou em com retilíneo e perpendicular ao
eixo do pincel No preparo dos pincéis
são usados pêlos de diferentes animais o
que permite oferecer um gradiente das
características bem diferenciadas pela res
pe espessura flexibilidade e ade
rência às tintas desde os da zibelina

marta e castor passando pelos de lobo
esquilo cabra porco e os de camelo é
possível escolher um pincel que atenda
safisfatoriamente às expectativas mais
exigentes

Apareceu mais tarde a pena um novo
instrumento da escrita formado pelo
tubo cómeo das penas que revestem o
corpo de algumas aves especialmente
preparado para corri ele se escrever ou
desenhar Durante seu uso estas penas
de ave precisavam ter suas pontas apa
radas com uma freqüência que variava
ao redor de umas 60 vezes por dia

As penas de aves w mais flexíveis e
também mais resistentes que aquela pre
paradas com talos de juncos para seu
uso na escrita sendo preferidas penas de
cisne e as de ganso principalmente as

da asa esquenta lxinliianto sua curvatura
facilitava seu manuseio com a mão

direita mais fiNüentemente utilizada
G inconvenientes de cortar e afinar

as pontas das penas de ave foram con
tomados pelo aparecimento de uma pe
quena lâmina curva de metal que guar
dou o nome de pena por terminar numa
ponta cortada a bisel e apresentando
urna fenda central por onde escoava a
tinta de modo muito semelhante ao das

antigas penas de ave Para sua movi
mentação a pequena lâmina metálica
era encaixada na extremidade de um

pequeno tubo ou cano caneta ficando
nesta posição até sua retirada para ser
substituída por uma pena nova

0 artesãoartista que desenha os
signos da escrita

Quando a palavra nasce ela brota
na inteligência humana e tela busca a
elaboração do conceito que lhe dará
existência abrindo a possibilidade de
sua transferência para a verdade siih
jetiva do leitor Este é obrigado a excrei
Wsua imaginação para elaborar a figura
ou significado que não foi completa
mente definido complenioniando as ca
rências de uns contornos imprecisos e
potencialmente equívoco ao nível da
linguagem coniplementação necessária
pari tornar inteligível a escrita

Quando o mundo da representação
escrita se adentra pelo domínio do
intangível ele dá início a uma longa
cadeia de inovações onde a carência
de nome para as coisas torna difícil a
nomeação e sua subseqüente apreensão
vista a complexidade resultante do
crecente número de relações costura
das pacientemente ao seu redor Sobre
este tecido a realidade objetiva ganha
nova contextura e dimensão

Para o desconhecedor da escrita chi

nesa as figuras artísticas que resultam
das contínuas inovações oferecida pelo
caligrafo podem parecer visões anteci
pada das artes expressioni ou abs
tratas Para quem estiver capacitado
para interpretálas estas aparentes
amostras de arte moderna constituem

uma fonte muito rica de imagens con
cretas pela sua força evocativa de uma
palavra um grupo de idéias ou das
suas eventuais modificações Isto de
manda ao calígrafo estudar profunda
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mente os estilos de outros escritores

para poderjulgar comparativamente as
respectivas expressões Isto comporta
um contínuo reconsiderar os próprios
signos visando racionalizar a corres
pondência interpretativa a eles atribuída
com relação aos signos de outros
autores e ao mundo real objetivo Esta
situação exige um ininterrupto
treinamento um incansável exercitar

a prática artesanal até conseguir uni
perfeito domínio do comando dos mús
culos nos dedos nas mãos nos braços
um posicionamento perfeito do corpo
todo uma iluminação adequada para
se permitir uma visão precisa dos
traços que resultam ao espalhar a tinta
sobre a folha branca de papel re
produzindo cuidadosamente uns traços
préimaginados Este treinamento mui
to se assemelha ao necessário para con
seguir tirarde uni inqiuniento musi
cal os sons portadores de mensagens
melõdictsrítmicas harmoniosamente

moduladas em intensidades variáveis

destinadas a serem recebidas pelo me

canismo humano da audição Acionar
os dispositivos para produzir com ele
gância os sons desejadas toma im
prescindível o treinamento no uso dos
instrumentos musicais ao longo de paci
entes e infindáveis exercícios essenci

abnente mecânicos que os convertem
em cuidadosa préimplantação de
reflexos condicionados e permitindo
improvisações elegantes e equilibradas
flundmiientadis nas elaboradas prerne
ditaçCx s dos exercícios anteriores

De modo similar o calígrafo precisa
dedicar um longo tempo ao treinamento
das habilidades artesanais exigidas pelo
exercício da escrita simbõlica onde

para lxxler melhor controlar a movi
menlação do instrumento usado na es
crita o pincel era mantido numa posição
vertical com relação ao plano da bolha
que recebia a tinta e com sua ponta cen
tralizada na área onde o signo ou letra
era desenhada Na escrita chinesa é

usada a parte mais gorda do pincel
para os traços largos e para os traços
finos a parte onde o feixe de pêlos foi

OPORTU141DADE DE TRABALHO

aparado adelgaçando seu perfil e
formando uma ponta afinada

Como é sabido x caracteres chine

ses podem ser representados em formas
diferentes segundo a escrita adotada
Cada uma das caracteúza a repre
sentação da palavra num momento de
terminado de uma longa e milenar evo
lução Uma das características principais
da caligrafia chinesa é a de ei conser
vado praticamente a maioria das expres
sões diferenciadas em cada um dos está

gios evolutivos tomandoauma escrita
riquíssima no seu potencial de expres
são de idéias principalmente rio domínio
do intangível desfilando um profundo
humanismo Com a caligrafia chinesa
teve início a transferência de valiosas

experiências de vida e dos conhecimen
tos necessários ao mantimento dos ga
nhos culturais do passado comum numa
dimensão continental e independente das
expressões verbais das múltiplas lingua
gens avizinhadas ou segregadas pelas
peculiaridades geográficas do grande e
antigo continente asiático à

sumo Uma ownIzau do rdilio ilinienticio
líder em nosso segmento de mercado conceituada
e prestigiada nos mais de 50 países em que operamos
Nossa DIVISÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS é uma
tradicional fornecedora de matériasprimas para or
industrial com seus produtos derivados do milho servindo
a setores dos mais variados como papel papelão têxtil
farmacêutico químico mineração fundição e rações
animais

Com a DIVISÃO DE PRODUTOS CONSUMIDORES
operamos em dois diferentes segmentos mercado doméstico
par intermédio da rede varejista e mercado institucional
rleclrcadcr a grandes consumidores hotéis restaurantes etc

Estamos certos de estar oferecendo ótima oportunidade de crescimento e realização a profissional que posNsua
graduação em Química ou Engenharia Química
vivéncia na área de papéis no atendimento técnico a clientes e no desenvolvimento de novos mercadoslaplicações
de produtos
bons conhecimentos de inglês e de microinformática Édmlbb

Como organização de vanguarda tanto no emprego de tecnologias
de ponta quanto nos mais avançados conceitos de gestão de recursos
humanos asseguramos remuneração compatível plano de benefícios
próprio de empresa de nosso porte ambiente motivador e todo o
suporte para o desenvolvimento de suas atividades

Para candidatarseenvie Currículum Vitac atualizado par
Praça da República 452 4e andar CEP 01045907 São Paulo
Capital É necessário especificar no envelope o código PAPEL

0 PapelSetembro 1996 41

Refinações de Milho Brasil Ltda


