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BRASILEIRO
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DE LIVROS E DOCUMENTOS

São Paulo 30 de julho de 1979

por Leopold Rodés

Os dados esparsos que a história
registra sobre conservação de
material escrito em geral indicam
que o problema era já conhecido
em épocas bem primitivas visto
que já nos registros de civilizações
mesopotâmicas consta a
preocupação pela conservação das
tabletes de argila cozida que
constituíam o suporte para a
escrita cunciforme

Na perspectiva histórica
portanto a presente luta visando
a conservação de documentos

preciosos não é mais do que uma
continuação de lutas travadas por
sucessivas gerações de
bibliotecários e arquivistas para
conservar em bom estado os livros

e documentos deixados sob sua

custódia e responsabilidade
Lutadores incansáveis souberam

desenvolver e implementar
técnicas de conservação com base
aos conhecimentos técnico

científicos disponíveis nas épocas
em que eles viveram No entanto
as técnicas visando a conservação
do material escrito se

beneficiaram dos progressos
tecnológicos indutores de grandes
e acelerados desenvolvimentos

que permitiram em pouco tempo
passar de um estágio
essencialmente empíricolartesanal
para a situação presente
caracterizada por uma tecnologia
altamente sofisticada e numa base

crescentemente científica Foi

neste contexto que surgiu a idéia
de tentar motivar às capacitações
técnicas disponíveis no País para
ajudar a elaborar um plano
estratégico de modo a orientar os
trabalhos já em andamento que
visavam conservar aqueles bens
culturais que constituem a maior
parte da base material onde é
registrada a memória nacional

INÍCIO DA ATIVIDADE

A década de 70 presenciou um
crescimento quase explosivo do
setor industrial celulósico

papeleiro acompanhado pela
implantação de centros de
pesquisa tecnológica incumbidos
de estabelecer uma Ponte entre
o setor industrial e os
conhecimentos científicos da

universidade É difícil precisar o
dia e lugar no qual foi lançada a
idéia do Corlidosp porquanto a
assinatura do documento que
criou essa entidade 05 de março
de 1979 foi precedida de longas
conversas ao redor de uma

proposta do Dr Cunha Bueno
Secretário de Cultura feita ao

professor Sebastião Wittei
destinando uma verba para
estabelecer um laboratório de

conservação e restauração em São
Paulo As conversas foram se

concretizando na seguinte
seqüência um projeto de
laboratório elaborado no CTCP

lnstituto de Pesquisas
Tecnológicas a implantação do
laboratório no Museu Paulista da

USP o treinamento do pessoal
técnico do Museu segundo um
plano elaborado pelo CTCP1U o
início do funcionamento do

laboratório no Museu Paulista
pelo estudo de filigranas
procedentes do acervo do Museu
Republicano de Itu

0 grupo iniciador Benjamin
Solitrenik José Carlos Leone José
Sebastião Wítter Leopold Rodés
Linda AbdeInour Andrade
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Ricardo Guerra Fiorez e

Setembrino Petri era formado por
representantes das entidades mais
diretamente envolvidas no

projeto e apresentava um perfil
suficientemente multidisciplinar
para elaborar propostas
convergentes sem prejudicar a
necessária abrangência da visão
do Museu da USP

0 PROGRAMA DO CORLIDOSP

De acordo com o termo

assinado a designação do
presidente da Comissão
Coordenadora obedeceu uma

rotação anual os diretores do
Museu Paulista da USP e do

Centro Técnico em Celulose e

Papel do IPT Durante as primeiras
conversas e contatos que
cristalizaram na assinatura do

programa do Corlidosp os
participantes podiam até pensar
que estavam sozinhos No
entanto à medida que as notícias
sobre a nova entidade foram se

difundindo foi possível verificar a
grande ressonância por elas
causada a julgar pelo grande
número de pessoas que
explicitaram seu interesse pela
iniciativa ao longo de um
contínuo de atitudes situadas

num leque que ia desde urna
curiosidade humanística e erudita

até demonstrações de apoio e
colaboração valiosas
contribuindo na geração e
manutenção do entusiasmo no
grupo iniciador

0 PROGRAMA DE

COLABORAÇÃO ASSINADO
ENTRE 0 MUSEU PAULISTA DA

USP E 0 CENTROTÉCNICO EM
CELULOSE E PAPEL DO IPT

ESTABELECEU OS SEGUINTES

OBJETIVOS
1 elaborar e implantar unia

sistemática de restauração e
conservação de livros e
documentos históricos

2 abrir novos campos de

pesquisa historiográfica e
paleográfica através da
recuperação de documentos do
seu acervo

3 aperfeiçoar técnicos de
restauração de documentos e
obras impressas

4 utilizar mutuamente os

recursos e equipamentos de um
lado e acesso ao material

documenta1de outro abrindo
campos para o desenvolvimento
de trabalhos a alunos de pós
graduação da USP na área de
história

S desenvolver trabalhos

conjuntos de pesquisa
envolvendo interesses de cada

unidade ou de terceiros

Para a execução de programa
ficou constituída uma Comissão

Coordenadora composta de
representantes das seguintes
entidades Museu Paulista Centro
Técnico em Celulose e Papel
Arquivo do Estado Associação
Brasileira de Arquivistas Núcleo
Regional de São Paulo Associação
Técnica Brasileira de Celulose e

Papel
Pelo programa o Corlidosp

ficou incumbido de dar prioridade
à organização de um Encontro
sobre Conservação e Restauração

k

mostrando a necessidade de

consolidar o que já foi realizado
propiciando um enriquecimento
do modelo a ser elaborado e

aumentando seu potencial
inspirador

PRIMEIRAS SONDAGENS

OPERACIONAIS E SUAS

RECOMENDAÇõES
Nos primeiros tempos do

Corlidosp os contatos iniciais com
pessoas distantes e com grupos e
organizações semelhantes ou afins
de dentro e de fora das fronteiras

brasileiras muito ajudaram na
elaboração de uma visão mais
dentro das possibilidades reais dos
limitados recursos disponíveis Este
ajustar os desejos à realidade
cruamente limitante foi motivo de

uma preocupação e angustiante com
relação a uma tarefa diminuída e
recortada para poder se manter no
campo do possível Logo ficou
evidente a necessidade de mobilizar

indivíduos com profundos e
objetivos conhecimentos sobre a
história dos conhecimentos para
poder orientar os passos pelos
caminhos difíceis e perigosos a
serem percorridos durante a
elaboração dos critérios de seleção e
escolli a Isto porque tudo não pode

Dentre as atividades da Coordenadoria desenvolver trabalhos de pesquisa
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ser conservado Nesta perspectiva a
política de conservação seletiva
racional estava bem mais de acordo

com os recursos disponíveis
0 princípio de conservação

seletiva demanda duas atitudes que
se complementam mutuamente a
primeira essencialmente positiva
quando orientada por critérios
adequados visa uma seleção para
uma conservação subseqüente a
segunda negativa na sua essência é
o trabalho de expurgo de descarte
de destruição proposital e
justificada E mais do que evidente
que o passar do tempo não vai
resolver os problemas decorrentes da
falta de espaço e de recursos
materiais para não falar de recursos
humanos capacitados 0 passar do
tempo comportaria adotar critérios
de sobrevivência em base a uma
maior resistência do bem cultural

perante fatores ambientais adversos
não na relevância do seu significado
como memória histórica É evidente
que qualquer critério elaborado em
bases cientificamente racionais será

melhor que o critério de deixar
correr esperando que a maior
resistência aos xilófagos decida o
problema

Desde seus primeiros dias o
Corlidosp contou com a colaboração
e iniciativas inspiradoras do Arquivo
do Estado de São Paulo da
Associação Técnica Brasileira de
Celulose e Papel e da Associação de
Arquivistas do Estado de São Paulo
entidades que asseguraram o
mantenimento dos propósitos
iniciais numa linha equilibrada
entre as duas componentes cultural
e tecnológica que numa
complementação mútua
permitiram harmonizar a elaboração
e posterior realização do programa

REALIZAÇõES DA CORLIDOSP
Entre as principais realizações

da Corlidosp merece um destaque
especial a organização do Primeiro
Encontro Brasileiro de

Conservação e Restauração de
Livros e Documentos na cidade
de São Paulo em 30 de julho de
1979 encontro que contou com a
presença do Dr Aloísio
Magalhães presidente do Iphan e
de representantes de entidades
culturais e profissionais de
associações técnicas localizadas
em oito capitais estaduais e na do
distrito federal As recomendações
apresentadas pelos participantes
foram coincidentes ao apontar a
conveniência de ser mantidos os

dois eixos fundamentais nos

trabalhos de colaboração o eixo
da componente cultural e o dos
conhecimentos técnicocientíficos

indispensáveis para poder atender
a cada uma das situações que
caracterizam a dimensão

continental da realidade do Brasil
0 encontro elaborou uma lista

de tarefas e outras atividades

urgentes como segue
cadastrar os bens culturais as

atividades desenvolvidas e os

recursos humanos
preparar manuais e textos

básicos para orientar o manuseio e
conservação de documentos

preparar cursos de
especialização em nível técnico e
de extensão universitária

promover projetos integrados
de conservação e restauração

criação de laboratórios que
forneçam apoio regional às
atividades de conservação e
restauração

implementar os serviços de urna
biblioteca técnica especializada

elaborar normas e

procedimentos técnicos de
conservação que atendam às
condições brasileiras

CONFERÊNCIASPALESTRAS
CURSOS EVENTOS

projeto do Laboratório de
Conservação e Restauro

instalação do Laboratório no
Museu Paulista

treinamento do pessoal técnico

recuperação de filigranas de Itu
câmara de limpeza biológica
modelo de caixa arquivo

Ermio Lepage DIMAD IPT
curso do Prof Milheirão

restaurador chefe Fundação
Museu Calouste Gulbenkian
Lisboa

curso do Dr Menachen Lewin

sobre celulose ffiber Institute
Israel

estágio Lígia Camargo
Barcelona CapelJadesOriolValIs
i Subira

estágio Percy Longo Filho
Madrid Vicente Virias Tornei

participação no planejamento
da mudança do Arquivo Nacional
para a antiga CM13

0DRALOíSIO MAGALHÃES

As contribuições dos
participantes foram muito ricas e
reforçaram as palavras do Dr
Aloísio apontando a necessidade
de conjugar os esforços das áreas
interligadas pelo encontro para
que cada uma delas venha receber
uma ajuda permitindo um bom
desempenho na convergência dos
seus esforços

Nas suas palavras o diretor do
lphan lembrou também que o
conceito abrangente de bem
cultural tal como inserido na lei
de 1937 por Mário de Andrade
interpretado de maneira correta
demostra que nós podemos deter
um controle admirável sobre os

bens culturais da Nação 0 lphan
ocupado até hoje apenas com o
bem cultural de pedra e cal não
soube ler corretamente levando o
Dr Aloísio a concluir que ou nós
atacamos todo o conjunto ou não
terá sentido salvar qualquer deles
Neste ensaio é transcrito um

trecho do relato apresentado no
encontro na certeza de que os
pensamentos nele estampados
orientaram os pensamentos de
muitos conservadores e

restauradores nesta última década
deste século
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TRECHOS DO RELATO APRESENTADO PELO DR ALOISIO MAGALHÃES SOBRE 0 TEMA

A PRESERVAÇÃO DA MEMORIA NACIONAL NO 1 ENCONTRO BRASILEIRO DE
CONSERVAÇÃO E RESTALIRAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS

A cultura brasileira parece não
deter extraordinários

monumentos no sentido físico

Nossas grandes expressões de
escultura concreta são edifícios
igrejas conventos edifícios
públicos A destruição da Sé de
Salvador significa uma situação
irrecuperável enquanto em
outros domínios do bem

cultural se poderá dizer que a
perda de alguns não significa o
desaparecimento físico de um
documento de um livro de um
pensamento etc A hipótese
mostra uma estratégia para se
concretizar o conceito de bem

cultural Atacando em conjunto
talvez seja mais fácil a percepção
do valor cultural contido no

bem Por isso é que no
momento em que recebi o
convite para esta reunião me
dispuz a trazer aos senhores a
idéia de ser preciso manter uma
orientação solidária de todas as
áreas na direção da preservação

0 lphan protege o bem
cultural desde o arqueológico ao
etnográfico roda a parte
bibliográfica explicita uma
trajetória desde o começo de
tudo ou antes do começo na
parte arqueológica até as
expressões mais elitistas no

sentido de serem expressão de
uma cultura em síntese criativa

No processo de
desenvolvimento brasileiro o
conceito de bem cultural foi

impedido de assumir a posição que
ele deve ter Baseado apenas em
entradas exógenas de formas de
tecnologia o modelo seguido
parece hoje como um esquema
furado Surge então uma curiosa
indagação quais seriam os outros
componentes que poderiam
explicitar um comportamento
direcional e como essa explicitação
poderia sinalizar os componentes
que ficaram faltando ao enfatizar
apenas os econômicos Só existe
um o componente cultural quem
somos donde viemos porque
somos onde estão os nossos
fundamentos iniciais que hábitos
anteriores determinaram os

comportamentos que resíduos
destes hábitos ainda detemos que
conhecimentos e que reflexão nós
temos sobre esses elementos além

dos estudos e a reflexão de grupos
de especialistas

Não se pode pensar no fato
cultural a partir do presente e sua
projeção futura É necessário
pensar integralmente passado
presente e futuro misturados num
tempo só Unicamente a

compreensão desse tempo e dos
elementos culturais nele

contidos é que pode nos dar uma
perspectiva de continuidade no
processo histórico e da nossa
cultura Aí é que entra a
especificidade desta reunião Ou
começamos a cuidar dos nossos
papéis onde estão contidas
informações dados e valores
que traçam a trajetória evolutiva
ou vamos carcer dessas

informações fundamentais na
explicitação do futuro
Entendido dessa maneira talvez
seja possível convencer a quem
compete nos ajudar da
importância desse trabalho
dessa conscientIzação do bem
cultural E no caso específico do
papel e do documento o papel é
o suporte de grande parte da
nossa informação histórica E se
esse suporte não merecer um
trato adequado desaparece a
informação que nele foi
depositada em tempos passados
A interligação dessas áreas todas
do conceito de bem cultural é

óbvia e clara E o ataque
portanto deve ser conjugado na
direção de que cada um de nós
receba o pedaço que lhe compete
para o bom desempenho das
respectivas responsabilidades
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