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tonsmação ambiental extrín
seca visa manter sob contro

le as condições qualitativas e
quantitativas do ambiente que envolve
os objetos cuja conservação é visada
vara assim conseguir excluir total ou
parcialmente do ambiente circundan
te os fatores que alteram a estabilidade
desses objetos colocando em periga
a sua conservação temporal

Ao fazer uma listagem dos principais
fatores ambientais que impactam negati
vamente sobre a estabilidade dos livros

e documentos históricos verificamos
com surpresa que entre uma grande
parte deles são atribuídos aos próprios
leitores ou em outras palavras a seus
principais beneficiários e usuários que
assim passariam a ser considerados seus
piores inimigos Este fato leva a uma
perplexidade inesperada visto que esta
constatação contrasta com as crenças
predominantes até recentemente e pelas
quais se atribuía a deterioração dos livros
e documentos a um conjunto de fatores
ambientais adversos tais como o ar e
sua composição a iluminação inci
dente a umidade relativa da atmosfera
e as oscilações nela provocadas pelas
variações de temperatura d conjunto
destes fatores se apresenta com uma
grande interdependência que pode
propiciar condições muito favoráveis á
proliferação de algumas formas de vida
principalmente mofas e insetos sus
tentáveis com base aos carboidratos pre
sentes nos livros Estas condições ad
versas de origem natural são registradas
com muita freqüência e intensidade ao
longo da história das manufaturas
papeleiras ao ponto de causar surpresa
o fato de um certo número de livros e

documentos históricos terem consegui
do chegar relativamente intactos até os

nossos dias atravessando séculos wl Ic
tos de obstáculos perigosos e de inú
meras acidentes catastróficos tais co
mo guerras e suas seqüelas de incên
dios furtos e butins

Lara poder resolver a situação de
perplexidade criada pela dúvida sobre
se o pior inimigo do papel é o homem
ou o conjunto de condições físicas
adversas que geralmente constituem
o ambiente circundante dos livros e

documentos é conveniente proceder
a uma análise cuidadosa do perfil dos
impactos negativos classificados como
antrõpicos e verificar a procedência
desta classificação

As diferentes localidades destinadas
à leitura

Devemos lembrar aqui que a inter
face do ser humano com os livros ocor

re numa ampla gama de ambientes e
localidades diferentes nas suas con

dições físicas e bem diferenciadas tam
bém no que diz respeito a seus ob
jetivos e suas correspondentes infra
estruturas funcionais A maioria das ve
zes os livros e documentos históricos
podem ser consultados como fontes
de informação em bibliotecas públi
cas ou privadas em arquivos de enti
dades oficiais nas sedes de associa
ções profissionais em empresas em
clubes centros de lazer e em museus
e outros centros de estudo e pesqui
sa Em cada uma destas localizações
encontraremos diferentes níveis de

cuidados e precauções visando à pro
teção dos livros e documentos histó
ricos que nelas ficam ã disposição dos
feitores para consulta Não podemos
esquecer de mencionar as livrarias
onda geralmente ocorre o namoro
entre o futuro leitor e o livro apre

sentado ao público potencialmente
interessado na sua leitura d livreiro

na sua função de orientador ou bi
bliotecário não está sendo motivado
exclusivamente pelo seu interesse nas
possíveis transações comerciais
imediatas da sua livraria o seu inte

resse é o de bem servir os comprado
res em potencial recomendando livros
que atendam especificamente às
expectativas dos futuros leitores assim
contribuindo no objetivo estratégico
de elevar o nível geral de conheci
mentos numa comunidade

Diferentes perfis de leitores
Nestas diferentes localidades o con

junto dos seres humanos cujas ativida
des profissionais ou vocacionais perma
nentes ou transitórias exigem um conta
to direto ou indireto com os livros e

documentos a serem conservados é for
mado pelos seguintes grandes grupos
pesquisadores especialistas visitantes
curiosos gatunos e finalmente os vãn
dalos A interação de cada uma destas
classes com os 1 ivros e documentos será

examinada separadamente sem consi
derar as inúmeras superposições que
podem ser observadas assim visando
evitara complicação das interações plu
rifacetadas

Pesquisadores e especialistas
Esta cla c t formada na sua maioria

por estudantes universitários com uma
vocação para pesquisas nas mais
diversas áreas e que neles alimenta
uma grande curiosidade propiciadora
de inúmeras consultas bibliográficas
numa etapa característica do inicio de
teses de mestrado elou doutoramento
nas mais diversas áreas do conheci

mento cientifico e tecnológico Ë destes
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pesquisadores formados que deverão
sair os quadros que darão suporte ao
pensamento vivo das instituições de
ensino e pesquisa e deverão também
alimentar os sistemas de educação so
bre a preservação de documentos his
tóricos de toda classe

Quando um estudante com voca
ção para a pesquisa estabelece seu
primeiro contacto de com um arqui
vo ou biblioteca é um momento muito
importante para o seu futuro de
pesquisador porquanto ele deve
poder perceber claramente que na
quele mundo de livros que constam
do catálogo da biblioteca é onde ele
vai poder encontrar as informações
que complementarão os conheci
mentos adquiridos sobre as matérias
que ele precisou estudar para con
seguir sua graduação

Esta visão da interação do estudante
formando ou já formado continua vá
lida ao longo do aperfeiçoamento in
dividual nas atividades profissionais
A qualquer momento a biblioteca po
derá fornecer informações complemen
tares para enfrentar problemas inéditos
mediante uma procura no próprio acer
vo ou em acervos de outras biblio

tecas especializadas no assunto de in
teresse para o leitor A possibilidade
de serem estabelecidos estes contactos

cornplementadores deve ficar bem

claramente explicitada para todos os
visitantes de primeira viagem

Visitantes e curiosos

Neste conjunto encontramos os
alunos de escolas nas mais diversas

faixas etárias acompanhados ou não
de seus professores ou de seus parentes
Ë conveniente disciplinar estas visitas
principalmente com orientações no
que diz respeito à escolha do livro ao
comportamento silencioso durante sua
leitura e sobre o manuseio mecânico
dos livros Os alunos escolares se carac

terizam peia sua atitude básica ávida
de conhecimentos sobre assuntos de

seu interesse pessoal O pessoal da bi
blioteca deverá ter condições de intuir
quais são os interesses de uma faixa
etária visitante para assim estabelecer
a imagem da biblioteca como ferra
menta informativa amplamente aberta
para responder perguntas

Neste conjunto podem ser incluí
dos os sócios de clubes e de associa

ções profissionais de sindicatos pa
tronais ou operários de organizações
não governamentais afiliadas ou não
a partidos políticos e identificadas ou
não com credos rei igiosos das mais di
versas origens Na maioria dos casos
as entidades que agregam estes grupos
de leitores visitantes já possuem um
pequeno acervo de publicações espe
cializadas destinadas â formação interna
ou visando atender a programas de trei
namento específicos Estes leitores acu
dam a uma biblioteca ou arquivo pú
blico para complementar com informa
ções e dados gerais aquelas informa
ções especializadas que já possuem nas
salas de leitura locais Esta é uma opor
tunidade para difundir conhecimentos
de biblioteconomia mostrando as
vantajens dos sistemas de classificação
de livros e documentos que foram a
provados pela comprovação internacio
nal da sua eficiência operacional

Visitantes perigosos
No conjunto de visitantes é neces

sário cuidar separadamente de um gru
po muito especial e cujo comporta
mento representa um perigo para a
integridade do acervo de livros e docu
mentos colocados à disposição do
público Este grupo é formado por indi
víduos que se comportam como gatunos
eou vândalos sendo indispensável to
mar uma série de medidas preventivas
visando evitar os prejuízos muitas das
vezes irreparáveis causados por estes
sujeitos inescrupulosos nos acervos das
bibliotecas e arquivos

Gatunos

Os gatunos encabeçam a lista de
visitantes perigosos São os típicos
amigos do alheio alguns podem ser
portadores de um impulso mórbido
que os leva a se apropriar de objetos
que não lhes pertencem num compor
tamento classificado como de clepto
maníaco Muitos dos furtos podem ser
motivados por uma situação de
miséria ou uma necessidade premente
de se conseguir dinheiro malven
dendo o objeto roubado Ou também
por um desejo compulsivo de um
colecionador desejoso de completar
um conjunto ou coleção de publi
cações por ele iniciada mas ainda
incompleta com a incorporação
de um exemplar raro disponível en
tre outros livros nas prateleiras de uma
biblioteca ou entre os documentos de

um arquivo
Qualquer uma das situações lamen

táveis acima descritas pode ocorrer e
ocorre na realidade do diaadia nas

bibliotecas e arquivos e justificam as
medidas de segurança rígidas reco
mendadas para inibir o comportamen
to ïnescrupuloso e astuto do qual re
sulta urna perda do património a ser
preservado

Vândalos

Os visitantes classificados como

vândalos formam um conjunto he
terogêneo de indivíduos muito pe
rigosos tanto ou mais que os gatunos
O nome deriva da denominação dada
a uns povos germânicos que invadiram
as áreas meridionais da Europa e
ficaram conhecidos por destruir e
arrasar os monumentos e objetas de
arte que encontravam pela frente isto
por serem expressões de uma cultura
estranha para eles e portanto
incompreensíveis pelas suas estruturas
mentais

Na heterogeneidade dos vânda
los podem ser pinçados dois perfis
característicos o do psicopata ou
imaturo que destrói pelo prazer de
destruir e o daqueles que destroem
tudo o que não entendem por into
lerância absoluta para tudo o que não
coincide com suas próprias crenças
eou princípios

Ambos os perfis devem ser evitados
como expressões doentias de um
mesmo problema falta de maturidade
intelectual dos censoresinquisidores
e daqueles que os designam
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