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RESUMO 

 

No presente trabalho, propomos uma reflexão sobre a importância das bibliotecas como 

espaços de “memória do saber” e a “conservação preventiva” dos livros em bibliotecas 

escolares.  

A pesquisa inicia-se com uma revisão da literatura da especialidade, expondo estudos, 

sobre o percurso histórico da biblioteca, e o seu papel na conservação preventiva de documentos 

gráficos. Essa recolha bibliográfica permitiu-nos obter informações sobre a biblioteca, 

salvaguarda de materiais (de representação coletiva ou individual) e elementos culturais que 

foram preservados para futura memória do mundo. Assim, assegurou a recuperação de 

memórias perdidas, essencialmente em suporte de papel apesar de algumas se encontrarem 

danificadas pelo tempo, pois os documentos escritos correm perigos vários e requerem cuidados 

preventivos e técnicas de conservação. 

 O mote desta investigação centrou-se no tipo de ação por parte da biblioteca escolar, 

nomeadamente do responsável pela mesma, perante os danos causados a livros, após 

empréstimo. A investigação empírica sobre o papel do bibliotecário na conservação preventiva 

do acervo baseou-se em escolas de diferentes tipos de ensino (público, particular, privada de 

solidariedade social e instituição prisional) do distrito da Guarda e na opinião de um 

coordenador geral das bibliotecas escolares. Dos resultados do estudo empírico, com recurso a 

entrevistas e observação in loco, concluímos que à falta de pessoal especializado nas bibliotecas 

escolares, há também falta de preparação na área de conservação preventiva de documentos em 

suporte de papel, verificamos a inexistência de ações nesta área e que se regista o constante 

desbaste dos livros devido ao seu uso frequente. A prevenção destes danos deve também incidir 

na consciencialização dos utilizadores e frequentadores da biblioteca escolar, de modo a 

respeitar a integridade do livro e a participar ativamente em pequenos restauros. 

Concluímos este trabalho com a apresentação de propostas de palestras, debates e 

ateliers, com o objetivo de sensibilizar e alertar todos os que frequentam e trabalham 

(bibliotecários, utilizadores da biblioteca e funcionários) na biblioteca escolar a repensarem as 

suas práticas.  

 

  

Palavras–chave: Espaço de memória; Biblioteca escolar; Preservação; Conservação; 

Conservação preventiva. 
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ABSTRACT 

 

In the present work we propose a reflection on the importance of libraries as places 

devoted to the “memory of knowledge” as well as “preventive conservation” of books in school 

libraries. 

The research begins with the review of the literature by exposing studies on the 

historical course of libraries, and its role in preventive conservation of graphic documents.                                    

This bibliographic research allowed us to obtain information on the library, on safeguarding 

materials (either for individual or collective representation) and cultural elements that have been 

preserved for future memory of the world. That way, it assured the recovery of lost memories, 

mainly on paper although some are damaged by time, as written documents are exposed to 

several dangers and require preventive care and preservation techniques. 

The theme of this research has focused on the type of action made by the school library, 

in particular by the person in charge of it, in what concerns the damage made to books after 

loan. The empirical research on the role of the librarian in what concerns the preventive 

conservation of the collection was based on schools of different types (public, private, private 

charitable and penal institutions) in the district of Guarda, and in the opinion of a general 

coordinator of school libraries. From the results of the empirical study, using interviews and    

on-site (in loco) observation, we can conclude that there is a lack of skilled personnel in school 

libraries. There is also a lack of preparation in what concerns the area of preventive 

conservation of paper documents. 

We can see that there is a lack of action in this area as well as the steady thinning of the 

books due to its frequent use. The prevention of damage should also focus on raising awareness 

of users and patrons of the school library in order to respect the integrity of the book and to 

participate actively in small restorations. 

We conclude this paper with proposals for lectures, debates and atelier with the aim of 

raising awareness and warn all who attend and work in the school library (librarians, library 

users and staff) to rethink their practices. 

 

 

Keywords:  memory space, school library, preservation, conservation, preventive conservation 
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Introdução 

 
 

A história da vida das bibliotecas, públicas e escolares, foi uma caminhada ao longo do 

devir histórico, como espaço de memória cultural.  

O principal suporte das bibliotecas é o papel que perece com o passar do tempo por 

influência de diferentes agentes, nomeadamente o ser humano protegê-lo para uma maior 

durabilidade. No passado, os bibliotecários, preocupados com o estado das coleções e sem 

meios nem formação, aplicaram técnicas e produtos supostamente eficazes, mas que, se 

revelaram ineficazes na prevenção de danos e por vezes nocivos, ou seja os “ remédios” foram 

piores do que a “doença” de que sofriam. 

Hoje, apesar da modernização das técnicas, não conseguem resolver todos os 

problemas. A sua resolução passa pelo conhecimento das causas de deterioração e pela 

aplicação das recomendações em atos concretos. A concretização das ações de conservação é da 

responsabilidade dos bibliotecários e especialistas que deverão possuir conhecimentos que 

garantam a sobrevivência dos materiais utilizados. A prevenção contra os erros cometidos no 

passado supõe conhecimentos técnicos e instrumentos básicos que se ajustem ao diagnóstico de 

cada situação concreta. A conservação preventiva requer meios e atenção aos pequenos 

restauros, evitando danos ou reparações onerosas, ou pior ainda, danificações irreparáveis. 

Outro aspeto a ter em conta é a ação pedagógica, ensinando a manusear e a utilizar sem 

danificar. 

Estes e outros assuntos irão ser aprofundados ao longo do trabalho de investigação que 

pretendemos realizar, desenvolvido seguidamente, de acordo com o esquema apresentado e com 

a explicitação de algumas notas introdutórias. 

 

 Apresentação do tema e problemática de estudo 

 

 
As bibliotecas são “ lugares de contradição posto que por trás da aparente calmaria de 

seus corredores e das suas estantes, toda a biblioteca se apresenta como arena de 

acirradas disputas ideológicas, visto que convivem lado a lado, e em aparente 

harmonia, vozes de autores distintos e com ideias, em ampla medida, contraditórias e 

dissonantes cuja validade se determina e se manifesta através da ansiedade de seus 

múltiplos leitores”. 
Silveira F. ( 2007, p.46 ) 

Para atingir o objetivo deste estudo, partimos de uma reflexão relativa à evolução, do 

espaço de memória coletiva dos povos no mundo e em Portugal através das bibliotecas. A 

valorização do saber e do conhecimento começa nos “bancos” da escola, mas o meio de 
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divulgação da cultura é o papel da biblioteca escolar (BE). Esta passa por variadas vicissitudes, 

desde a sua inexistência à âncora do sistema educativo, com base nas novas tecnologias de 

informação.  

 O património da BE constituído por documentos maioritariamente em suporte de papel, 

está sujeito a um grande desgaste sobretudo as coleções mais utilizadas, o que requer um maior 

cuidado preventivo. A importância da estagnação do avanço da degradação do acervo, graças 

aos pequenos restauros, faz precaver danos maiores e, por vezes, irreversíveis. 

Neste sentido, destacamos o papel do professor na biblioteca, que, após um 

levantamento dos danos do acervo sob a sua guarda, com intervenções mínimas, pode garantir a 

sobrevivência dos materiais gráficos. Essa prevenção, contra os erros cometidos para com o 

acervo, implica conhecimentos técnicos e instrumentos básicos de ajuste ao diagnóstico. Para 

que as ações de conservação preventiva aconteçam, é necessário fomentar a valorização dos 

pequenos reparos. A manipulação incorreta dos livros mais requisitados implica uma 

sensibilização, educação dos utilizadores e funcionários, mudando substancialmente as atitudes 

e o respeito, perante os materiais gráficos. É indispensável a sensibilização de toda a 

comunidade educativa, para a colaboração e participação na prevenção da degradação dos 

documentos bibliográficos.  

Cabral (2002, p. 60) apresenta alguns ingredientes necessários, dos quais salientamos “a 

sensibilização por palavras, por atos concretos, pela formação.”  

 

 

Objetivos do estudo 

 
O objetivo geral deste trabalho é incentivarmos os professores bibliotecários para o 

desempenho de mais uma função, no âmbito da política de conservação preventiva nas 

bibliotecas. 

Presidem a este trabalho, os seguintes objetivos específicos:  

 

► Conhecer as bibliotecas como espaços de memória em termos históricos; 

► Contextualizar o desenvolvimento da BE em Portugal; 

► Refletir sobre os perigos que correm os documentos escritos e os adequados       

    cuidados preventivos; 

► Apresentar diretrizes práticas e técnicas com materiais artesanais, que vão ao 

     encontro dos problemas a solucionar por parte dos professores bibliotecários; 

► Despertar interesse e participação da comunidade educativa para a importância da 

execução de simples restauros. 
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Objeto da investigação          
   

O objeto da investigação consiste na atuação do professor bibliotecário ou outros 

responsáveis, perante situações de danos causados por empréstimo ou consulta frequente. 

Assim, perante um rasgão, anotações escritas, destruição da encadernação, pequenas manchas 

de água, ou uso de fita-cola, se o professor bibliotecário, ou outro responsável, deve possuir 

conhecimentos suficientes, para aplicar pequenos restauros, de modo a tornar o livro acessível 

ao utilizador. É de realçar que a biblioteca, como espaço aberto, deve despertar interesse à 

comunidade educativa através de ações de sensibilização, com a ajuda de várias entidades ou 

dinamizadas por ela própria. É de salientar também, que se considera importante a colaboração 

de alunos e professores na aplicação de soluções e medidas simples para salvaguarda do acervo.  

Finalmente, o bibliotecário deve privilegiar a divulgação e o esclarecimento de atuações 

necessárias à conservação preventiva, consciencializando e orientando aqueles que lidam com o 

material escrito. 

 

 Estrutura do trabalho 
 

O estudo que nos propomos desenvolver teve subjacente a importância da biblioteca  

no passado e no presente e a conservação dos suportes em papel.  

A partir destes pressupostos, o trabalho encontra-se sistematizado em duas partes. 

Assim, na primeira parte, apresentamos o enquadramento teórico e na segunda, o 

enquadramento de investigação. Cada parte encontra-se dividida em capítulos.  

No enquadramento teórico, o capítulo I é dedicado à evolução histórica das bibliotecas 

no mundo e, em particular, em Portugal, como espaço de memória dos povos e fortalecimento 

como entidade coletiva.  

No capítulo II, merece especial relevo a biblioteca escolar, espaço de conservação 

preventiva. Sublinhámos as origens da preservação/conservação, apontando as diferenças da 

conservação empírica e científica. Neste contexto, partimos para a definição conceptual dos 

termos preservação e conservação e clarificação das suas diferenças. Tendo em conta, a 

fragilidade dos materiais em suporte de papel, a sua composição química, o uso da tinta, os 

diversos agentes de destruição física, química, biológica, natural e humana salientamos a 

história dos suportes de informação e tipo de tintas de registo, antes e pós Gutenberg. Para 

completar este capítulo, destacamos a preparação do professor bibliotecário nesta área da 

conservação preventiva.  
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Na segunda parte, enquadramento de investigação, propomos um resultado prático a 

partir de entrevistas a técnicos responsáveis pelas bibliotecas escolares e observações in loco. 

No capítulo I, abordamos a razão da escolha de determinadas bibliotecas, expomos os 

procedimentos concretizados na escola pública, privada de solidariedade social e particular, bem 

como na escola de regime fechado – sistema prisional. Cada escola possui uma biblioteca 

escolar, com responsáveis de forma diversificada Assim, encontrámos desde o professor 

bibliotecário com pós graduação em bibliotecas escolares, até funcionária da secretaria, ao 

professor sem horário completo e à técnica superior de reeducação, no sistema prisional.  

No capítulo II, a entrevista e observação in loco foram os instrumentos de recolha de 

informação. A observação e as questões elaboradas para a entrevista oral foram orientadas para 

o estudo em causa. Segue-se a análise qualitativa das respostas expressas e a redação dos 

resultados onde apresentamos uma reflexão pessoal sobre o tema, assim como algumas 

recomendações gerais sobre a conservação preventiva. 
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 CAPÍTULO I 

 

1.  BIBLIOTECA: ESPAÇO DE MEMÓRIA 

 

Ao longo da vida, armazenam-se pensamentos pessoais que podem ganhar importância 

consoante o viver das emoções e estados de espírito. As experiências individuais depositam-se 

na memória humana. Gravam-se experiências marcantes, de acordo com o acontecimento 

importante de vida, embora outras experiências menos distintas, se encontrem abandonadas. Por 

vezes, sente-se a necessidade de perpetuar essas experiências, não só no presente, mas também 

no futuro. A memória humana, apesar de ser ativa, é muito frágil para guardar a totalidade das 

experiências vividas. O Homem está integrado num contexto social, onde a sua história de vida 

ganha sentido. A memória individual complementa-se com a memória coletiva de experiências 

existenciais, científicas e culturais. Os objetos representam sinais do passado coletivo e 

histórico na vida de um povo. Para salvaguardar a cultura patrimonial dos povos conta-se com 

as bibliotecas, museus, arquivos, coleções, monumentos, celebrações públicas, entre outros. As 

bibliotecas são lugares excecionais, onde a herança do saber, como dádiva cultural encontra 

lugar profícuo para preservar e conservar a memória coletiva. Jacob, (1990, p.23) narra que 

“toda a biblioteca é um lugar de memória” e Figuier (1991, p. 23) acrescenta que “toda a 

biblioteca é um lugar de memória, vocacionada e especializada no armazenamento de saberes e 

de escritas.” Contudo, nem sempre os povos conseguem manter a sua memória cultural original, 

por várias circunstâncias históricas. Em todas as sociedades existiu o poder de destruição dos 

símbolos de memória coletiva do mundo, quer por motivos ideológicos, políticos ou religiosos 

(Castro, 2005). A destruição da memória depende do exterminador, que ao longo do percurso 

histórico da humanidade, tenta controlar as formas de pensamento. Entre os vários 

acontecimentos, realçamos um exemplo distanciado no tempo, mas imprescindível para a 

compreensão deste fenómeno. Che Huang-ti, o primeiro Imperador da China, imortaliza-se ao 

mandar edificar a muralha da China. Esta construção, hoje considerada Património da 

Humanidade, é símbolo de um povo. O presente marco histórico exprime o desaparecimento da 

sua memória coletiva, quando Che Huang-ti manda queimar todos os livros anteriores à sua 

dinastia, porque estes iriam invocar a comemoração do passado (Borges, 1999). Através deste 

exemplo, compreendemos, entre muitos, outras ocorrências e o contributo de algumas “mentes 

iluminadas” para a destruição total ou deterioração de alguns símbolos da memória coletiva do 

mundo. Essa devastação não se deve à ignorância ou falta de consciência humana, mas aos 
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“mitos apocalípticos” (Báez, 2006, p. 27)  que exterminam documentos que são detentores de 

memória. 

   

 

1.1. Génese da Biblioteca: do Templo do Saber ao “Grande Livro”  

 

No seu devir histórico, vemos que o homem registou a memória do pensamento, das 

conquistas e descobertas da sociedade em tabuinhas de argila, osso, papiro, pergaminho, papel e 

ecrã como herança do passado, para a sociedade presente e futura. A biblioteca local, 

instrumento ativo de construção do “conhecimento novo”, não é um depósito de uma sapiência 

morta pois nela se reúne, coleciona e conserva a memória viva do mundo através da circulação 

da palavra. 

Para existirem bibliotecas foi necessário aparecer a escrita e os suportes. A escrita 

enaltece a memória que pode ser difundida pelos leitores e eternizada até aos nossos dias. A 

escrita remonta aos primórdios da humanidade, por volta do quarto milénio Antes de Cristo 

(A.C.), onde se encontraram tábuas de argila em escrita cuneiforme, na cidade de Nipur, na 

Babilónia. Pode dizer-se que é aqui que se inicia a génese das primeiras bibliotecas. No terceiro 

milénio A.C., na Mesopotâmia, o rei da Assíria Assurbanipal II funda a biblioteca de Nínive, 

numa das salas do palácio imperial. As placas de argila continham inscrições das ordens reais, 

de cobrança das colheitas, recolhidas em várias partes do reino (Serrai, 1975). 

Também na Hélade (Grécia Clássica), desde cedo se preocuparam com a cultura, e se 

interrogaram sobre as origens do mundo e problemas do homem, recorrendo à razão. Para os 

helénicos, o conhecimento construía-se e difundia-se nos diálogos e debates dos oradores e 

mestres do Ágora (praça pública). O interesse pela criação literária, ainda que oral, contribui 

para a primeira biblioteca pública (Finley, 1993). Contudo, existiam também manuscritos que se 

encontravam em bibliotecas locais, que acolhiam livros das escolas de filosofia e de ciências, 

consultadas por um círculo restrito de letrados. Na opinião de Fragosos (1996), esses helenos 

possuíam um valioso acervo próprio que faziam parte das bibliotecas particulares como por 

exemplo a de Aristóteles.                                                            

 Na Antiguidade Clássica não se pode deixar de aludir à mítica biblioteca de 

Alexandria, pois esta reunia toda a herança cultural da Antiguidade ao possuir no seu acervo 

manuscritos exclusivos, em rolo de papiro de grandeza cultural, científico e histórico (Pereira 

M. H., 1970). Era depositária do saber da literatura em todas as línguas, filosofia e ciência da 

antiguidade. É importante realçar também a interligação entre biblioteca, leitura e escrita. Esta 

reflexão é defendida por Figuier (1991, p. 23) “(…) a história desta biblioteca (Alexandria) é 

indissociável da história das práticas de leitura e de escrita, ou seja, da atividade intelectual e 
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científica em geral”. Neste contexto, esta biblioteca torna-se a memória do mundo ao apropriar-

se de todos os conhecimentos de então, num só lugar. “Alexandria afirma-se, assim, como o 

novo centro do mundo, local de convergência das produções do espírito, etapa obrigatória para 

todos os intelectuais pensadores e os escritores (…)” Figuier (1991, p. 24). A biblioteca é um 

tesouro erudito destinado a uma comunidade de intelectuais que se aplicam na investigação e na 

arte de ensinar (Jacob, 2000). A preservação da documentação chegaria a bom porto, caso a 

autoridade dos imperadores e califas não evidenciasse a loucura do seu poder. As três 

destruições de que foi alvo conduziram a incalculáveis consequências culturais.   

Sendo a biblioteca de Alexandria património do faraó egípcio, esta fora enriquecida, 

após a conquista da Grécia pelos romanos, com o espólio das bibliotecas de Pérgamo e 

Aristóteles, oferecido pelo general romano Marco António, amante da rainha egípcia Cleópatra. 

Martins (2002), destaca que a biblioteca de Pérgamo conservava documentos escritos 

destinados a letrados ou homens de renome. Perante tal atitude houve rivalidades entre esta 

biblioteca e a da Alexandria, que levou o Egito a não se abastecer de papiro, alterando o seu tipo 

de suporte para pergaminho (peles de animais). Apesar da importância histórica da biblioteca de 

Alexandria, ao ser saqueada pelo exército romano, este acontecimento condenou assim a sua 

memória cultural à história do esquecimento (Silveira F. J., 2007).  

Os Romanos construíram um grande império. O latim, a sua língua, passou a ser falado 

por vários povos (Bloch L. , 1991). É precisamente com este povo bélico que aparece a primeira 

biblioteca pública, constituída por salões de leitura, com as obras literárias das diferentes 

línguas, secções grega e latina separadas, ornamentadas através de estátuas de poetas e oradores 

de cada um dos idiomas. Battles (2003, p. 52) acrescenta que “ o bilinguismo das bibliotecas 

romanas expressava a herança mediterrânea reclamada por Roma, enquanto a ênfase na 

experiência do leitor dá provas de suas origens republicanas.” Dias e Alarcão, (1990, p. 2) por 

sua vez, afirmam que nas bibliotecas romanas “as obras gregas e latinas eram colocadas 

separadamente em prateleiras.” É de realçar que no mesmo espaço, a cultura grega era colocada 

em pé de igualdade com a cultura latina. Nova (1990, p. 132) questiona se o papel da biblioteca 

é o “centro do saber, vontade do poder.” As bibliotecas públicas e particulares proliferam em 

Roma como via do saber intelectual,  fonte de conhecimento e sinal de prestígio social.  

Contudo, com as invasões dos povos bárbaros e a queda do império Romano do 

Ocidente,  o clima de guerra e de destruição leva à extinção de um espólio variado com destaque 

para o das bibliotecas. Após as invasões, os documentos escondem-se nas bibliotecas dos 

conventos, das catedrais e dos castelos dos senhores feudais. As bibliotecas passam a ser  

controladas pelas instituições religiosas que guardam relíquias escritas e produzem cópias. 
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O império muçulmano transforma Bagdad no centro do mundo, não só a nível 

económico, mas sobretudo a nível cultural. Estudam a cultura clássica, especialmente nos 

aspetos literários, científicos e filosóficos. Com a ajuda de interpretes e calígrafos convertem 

essas obras greco-romanos, atrás referidas, em língua árabe conjuntamente com livros de ciência 

árabe. Esta herança cultural levou à criação de bibliotecas  que floresceram por todo o império, 

tornando-se acessíveis a professores e a estudantes. Destaque para a principal biblioteca em 

Bagdad e na Península Ibérica,  a de Córdoba, espaços de memória cultural onde a erudição e 

religião se misturam. A biblioteca de Bagdad, conhecida por “casa de sabedoria”, era ao mesmo 

tempo “ biblioteca, escola e centro de pesquisa” de todo o  conhecimento reunido dos 

muçulmanos desde a Índia à Penísula Ibérica, defende  Battles, 2003, p. 67).   

Como podemos observar, de modo magistral, no filme“ O nome da Rosa” que tem por  

base a obra de Humberto Eco  sobre esta temática, na Idade Média o saber dos antigos vivia 

refugiado  nos claustros das igrejas e dos mosteiros.  Como acentuam Sousa e Soares (1999, p. 

56),  “Não fora a devoção da Igreja pelo livro, a cultura literária do Ocidente seria muito mais 

pobre e recente.” Os scriptoria eram os locais de produção europeia de livros (Furtado,1995). A 

atividade da escrita  manuscrita em formato de volumen (o rolo) é substituída pelo formato 

códex  (livros com a página) sendo difícil de manusear.  Aí se registam textos longos, exigindo 

mesas e estantes onde permaneciam acorrentados. Os volumes necessitam de ser guardados e 

aparecem as bibliotecas para defender os registos de eventos e conhecimentos acumulados pela 

humanidade (Cardoso, et al. 2009). Aos frades beneditinos devemos a conservação documental 

ao guardarem os manuscritos nos conventos e abadias.   

  Muitos dos livros reproduzidos nos mosteiros eram raros e valiosos, enriquecendo as 

bibliotecas conventuais como por exemplo a biblioteca cistercense. Sítios de difícil acesso,  os 

monges não tinham a noção da importância da sua ação – preservar a memória individual e 

colectiva da sociedade. Desta forma, Dias e Alarcão, (1990) explicam que a função da 

biblioteca era proteger o conhecimento e o saber, e não um meio de divulgação cultural, pois só 

uma minoria sabia ler e escrever. Acrescentam ainda que esses espaços,  inacessíveis a qualquer 

pessoa, escondiam o conhecimento de olhares indiscretos, (Figura1).  
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Figura 1-Copista scriptorum 

(Fonte: http://setimodia.wordpress.com/2011/11/01/metodos-da-critica-textual/) 

Apesar de, como apresentámos, a Idade Média ser uma fonte de cultura e saber,  para 

muitos contínua a representar um tempo histórico escuro e vazio de conhecimento, rotulado de   

“ Idade das Trevas.”  No combate contra este preconceito, insurgiram-se obras “ O Mito da 

Idade Média”  (Pernoud, s/d);  “O que é o Feudalismo?” (Ganshof, s/d); “ A sociedade feudal” 

(Bloch, s/d) “As cidades da idade Média (Pirenne, 1973); “ Os intelectuais na Idade Média”  

(Goff, 1995) entre outras. Estes estudiosos defendem que nesta época houve um forte 

movimento cultural e intelectual, graças ao aparecimento de universidades no séc.XII e 

respetivas bibliotecas,  por toda a Europa. 

A sapiência, guardada nos mosteiros, deixa de ser exclusiva da Igreja e a cultura laica, 

como força do conhecimento,  rasga as paredes dos  mosteiros. Goff (1983) clarifica que a 

existência já não cedia às vontades da Igreja, mas à curiosidade das pessoas das cidades. Ao 

lado das escolas monásticas, aparecem as escolas catedrais- universidades. 

A expansão dos povos ibéricos e o alargamento do conhecimento de regiões até aí 

desconhecidos, permite a troca de produtos e o encontro de culturas. Com as descobertas do 

mundo novo, uma nova conceção do Homem revoluciona a noção medieval de homem.  Deste 

modo floresce na Europa um movimento cultural, designado o Renascimento,  que valoriza o  

estudo da cultura greco romana que durante a Idade Média teria sido ignorada ou até mesmo 

desprezada (Martins, 1989).  A redescoberta pelos humanistas de “manuscritos com obras 

perdidas de autores clássicos, em mosteiros,” afirma Pereira (1986, p. 25)  proporcionou o 

aparecimento de bibliotecas privadas ao lado das bibliotecas públicas (universitárias). As 

bibliotecas universitárias, lugares de produção e divulgação do pensamento humano, tornaram-

se acessíveis a qualquer consulta, embora os livros se encontrem acorrentados às mesas ou às 

paredes, como referem (Calixto, 1996; Dias e Alarcão, 1990; Silva, 2002).  De acordo com esta 

http://setimodia.wordpress.com/2011/11/01/metodos-da-critica-textual/
http://setimodia.files.wordpress.com/2011/11/copista.jpg


Biblioteca Escolar: Espaço de Memória e de Conservação Preventiva 

 

- 11 - 

 

ideia, Finley (1993)  realça que o livro, até então objeto sagrado, protegido e inatingível, se 

transformou numa ferramenta de trabalho, a ser folheado por quem quer que seja. 

Com o livro impresso, marca de Gutenberg, continua a ser um objeto de arte notável. 

Distingue-se pela sua beleza decorativa e qualidade de impressão. Sobre este assunto, Pinheiro, 

citado por Chartier (1996, p. 90)  acentua também que “ o livro é decoração e a biblioteca sinal 

de saber ou de um poder.”  

Com o desenvolvimento das universidades cresce a procura dos livros. A imprensa 

rentabiliza a divulgação do conhecimento e da informação e oferece maior consulta a um 

elevado número de pessoas (Carvalho, 1999; Pires, 2001). 

Nos séculos XVII e XVIII, surgiram  as academias, que com as suas bibliotecas, 

fomentaram o estudo e divulgação das ciências. O ensino nas universidades levou à produção do 

livro científico, jornais especializados que as academias se encarregavam de divulgar. O livro 

depressa se transformou num meio de comunicação de massas. “Graças à imprensa e à 

multiplicação dos textos, o livro deixou de ser visto como um objeto precioso que se consulta 

numa biblioteca: deseja-se cada vez mais poder andar com ele e transportá-lo com facilidade 

para consultá-lo ou lê-lo em qualquer momento”, afirmam Febvre e Martin (2000, p. 120). 

A produção do livro em grandes quantidades e a sua maior divulgação conduziram à 

fundação de bibliotecas públicas e à sua valorização. As transformações sociais que advêm das 

diferentes fases do desenvolvimento industrial e as bibliotecas públicas colaboram com 

promoção da socialização e transmissão do património cultural. 

Na segunda metade do séc. XX, após a 2.ª grande guerra, a biblioteca passa a ter 

informação diversificada, em suportes variados tais como: suporte em material impresso, 

sonoro, audiovisual, multimédia e digital. Contudo, a biblioteca continua a cumprir o seu 

objetivo, ou seja, a promover a alfabetização das camadas mais desprotegidas. 

Hoje, num contexto de globalização de aprendizagens, as bibliotecas devem não só, 

prestar serviços informativos, mas além disso contribuírem, na opinião de Nunes ( 2006, p. 49), 

“mais exatamente, para o conhecimento e para o desenvolvimento de competências de literacia, 

nomeadamente literacia informacional, e para o acesso aos produtos culturais”. As novas 

tecnologias nas bibliotecas são autênticos meios de comunicação e alfabetização e também 

sítios adequados para romper o aumento da lacuna digital entre gerações, acrescentam Gill, 

(2003) e Garcia ( 2009). Todavia, Nunes ( 2007) defende que existe uma relação intrínseca entre 

as bibliotecas públicas e as novas tecnologias da informação, apesar de, inicialmente, ter havido 

algum receio da incorporação da internet nas bibliotecas, por ser vista como uma ameaça à 

missão para que foram criadas. Calixto (2010) argumenta que a mudança se torna um desafio 

enorme para as gerações com falta de competências de literacia e consequentemente o seu 
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afastamento da sociedade de informação. A desigualdade de aprendizagem de noções 

informáticas é socialmente discriminatória, e vai contra as diretrizes do Manifesto da Unesco 

sobre as bibliotecas públicas. Gill, (2003) declara que esta deve facilitar o progresso, o uso da 

informação e o seu manuseamento, através dos meios informáticos. Mas é pertinente, afirmam 

Castells e Carvalho (2010), que os usuários acedam, de forma gratuita, à comunicação 

multimédia, minimizando o analfabetismo informacional e estimulando a inclusão social. A 

poderosa tecnologia avançada, novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) levaram 

ao aparecimento renovado de diferentes modelos de bibliotecas. Estas, ligadas à internet 

exercem uma função importante na concretização da informação e da preservação do 

conhecimento. As bibliotecas eletrónicas, digitais e virtuais associadas à internet, emergem 

como algo novo, que implicam inovação nas formas de organização e acesso ao saber. Com a 

incorporação de  novos formatos, nos seus serviços, as bibliotecas apresentam,  segundo Ortega 

(2007), uma forma diferente de procurar,  de usar e  de partilhar o conhecimento e a informação 

obtida. Hoje as bibliotecas são centros  avançados de informação. 

Como analisámos anteriormente, a biblioteca foi um espaço indiscutivelmente da 

memória e da tradição. A história da cultura humana desencadeou-se em ancestrais suportes 

(tabuinhas de barro, papiro, pergaminho e papel) que se encontram em espaços significativos 

por possuirem nas estantes informações, memórias, lugares, tempos, conceções que os leitores  

podem adquirir. “A biblioteca é um lugar de diálogo com o passado” como dizem, Baratin e 

Christian (2000, p. 228).  

O desafio da biblioteca de hoje está na adaptação aos novos tempos e às novas 

tecnologias. Esse espaço potencial de sonhos e de saberes, veiculados por esses meios, são 

complemento das funções tradicionais do livro. Continuam a ser “transmissoras” da herança do 

saber construído pela humanidade. Não é por acaso que a internet, inovação tecnológica para a 

informação e comunicação, é referida como “uma grande biblioteca universal” (Cardoso et al., 

2009, p. 89). 

Atualmente, do novo suporte versátil e móvel passa-se para a leitura virtual que  parece 

ter como residência uma “sopa de letras luminosas” (Serna, 2001, p. 101). 

Do “templo do saber”,  do “leitor contemplativo” (Santaella, p. 94) passa-se  hoje para o 

“grande livro”  e para o  “leitor do mundo em movimento”, isto é, para um saber global e digital 

(Chartier, 1994, p. 94). 
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1.1.1. A Origem das Bibliotecas em Portugal 

 

Numa análise histórica, os livros em Portugal eram apenas acessíveis a uma minoria de 

funcionários régios .  A futura Real Livraria Portuguesa teve a sua génese no reinado de D. João 

I, o qual  inicia “ a coleção de livros, com a finalidade de ajudar no ensino dos aristocratas da 

dinastia Avis”. O rei em causa fora “autor de uma notável obra literária “Livro da Montaria” 

que apresentava o conhecimento perfeito da técnica de montar a cavalo” (Serrão , 1985, pp. 386, 

387).  

O sucessor ao trono, seu filho, D. Duarte, procura dar continuidade ao aumento da 

coleção, com o intuito de recuperar a história do reino. Foi o rei mais intelectual do seu tempo, 

pois prestou serviços às letras, com a sua própria participação, sendo autor do “ Leal 

Conselheiro” e “Ensinança de Bem Cavalgar  toda a Sela”, obras que o qualificaram como um 

dos melhores prosadores. Mandou coligir duas coletâneas conhecidas “ordenações de D. 

Duarte” e “Livro das Leis e Posturas”. Este labor só se tornou definitivo  no reinado do seu 

filho, D. Afonso V, ficando estas obras conhecidas pelo nome “Ordenações Afonsinas”. 

(Mattoso e Sousa, 1993, p. 502). 

Já no reinado de D. Manuel I,  Medina et al.(1996) confirmam  que  se procurou 

conservar e guardar os espólios da Casa Real e Conventos, permitindo o acesso aos sábios. Mas 

foi o rei  D. João V,  “O Magnânimo” que demonstrou a riqueza e o prestígio através dos 

palácios, monumentos e cultura, passando assim, uma imagem de poder e magnificência aos 

súbditos. Desta forma, expõe o historiador Serrão  (1985) que ao imitar o rei Sol, Luís XIV, de 

França,  investe no desenvolvimento do saber científico e inicia uma política de aquisição de 

mapas, livros, manuscritos entre outros materias que preserva, na Livraria Real, situada no Paço 

da Ribeira. Esta tornou-se,  na opinião de  Serrão (1980),  numa das melhores bibliotecas da 

Europa, pela quantidade e qualidade dos livros aí depositados referentes a um enorme domínio 

do saber. Daí que a biblioteca fosse “comparada à do Vaticano e à do soberano da França, as 

grandes do género” (Schwarcz, et al 2002, p. 78). 

É de salientar nesta época a autorização que D. João V concede ao reitor da 

universidade de Coimbra para a construção da biblioteca universitária.  Cem anos mais tarde, o 

conde Raczinski  classificou-a de “ la bibliothèque la plus richement orneé que j’aie jamais 

visitée”,  como refere Serrão (1980, p. 442). A magnificente biblioteca ficou como testemunho 

da memória coletiva a homenagear o poder régio joanino. Faz parte do marco temporal deste 

reinado, a Biblioteca do Convento de Mafra e a Academia Real da História. Não tardou que 

todo este esplendor cultural mudasse de rumo. Lamentavelmente, o terramoto de 1755, destruia 

parte da cidade de Lisboa, incluindo entre os destroços o palácio real e com ele quase toda a 
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biblioteca. No reinado de D. José I, ascende ao cargo de primeiro ministro José Sebastião de 

Carvalho e Melo, mais conhecido por Marquês de Pombal. Partidário do despotismo iluminado, 

fora incumbido de concretizar reformas económicas, sociais, políticas e culturais. Com a 

catástrofe já referida o Marquês de Pombal procura reconstruir  a cidade de Lisboa, não 

descurando a importância cultural, nomeadamente nas reformas no domínio do ensino (Cadório, 

2001; Nunes, 1998; Gomes, 1989). Fundou as escolas menores, as escolas régias e o colégio dos 

nobres. Reformou profundamente os estudos da Universidade de Coimbra, bem como o 

alargamento do espaço da biblioteca joanina, para albergar os fundos bibliográficos das novas 

ciências experimentais.  

Proliferam as academias e a criação de bibliotecas em estabelecimentos de ensino, 

refere (França, 1977). Apesar da destruição de grande parte do espólio da Biblioteca Real da 

Corte, empenhou-se em recuperar o que não ardeu e iniciou uma política de aquisição de 

acervos particulares. Com a expulsão dos Jesuítas do nosso país e com encerramento das escolas 

por eles administradas, apropria-se de livros e documentos que estes deixam nos mosteiros que 

são em parte incorporados pelas instituições públicas. O fim das livrarias conventuais não era 

sinónimo de retirar o acervo existente, mas sim, proceder à  inventariação das obras existentes.  

Essa atitude de inventariação, segundo Carvalho (2002), fora aproveitada para a seleção de 

obras com valor monetário para venda em arrematação. Daqui se deduz a consideração atribuída 

aos livros pela sociedade portuguesa da época. O fundo inicial da Real Biblioteca Pública da 

Corte, na Ajuda, conta com doações  da coleção de Nicolau Silva e mais tarde, sequestra o 

espólio de famílias nobres, especialmente os Távora,  os Aveiro, os Atouguia, entre outros 

(Barata, 2003). 

As novas bibliotecas sofrem alterações na sua organização por influência do espírito 

iluminista e pela reunião de uma série de obras que em conjunto revelassem princípios 

construtores da identidade. Este novo modelo de biblioteca deve-se à visão dos estrangeirados, 

ao lançar novas ideias, na construção de bibliotecas públicas.  

No séc. XVIII, os acontecimentos da revolução americana e francesa, acentuam a 

difusão das ideias liberais por toda a Europa. Nos finais deste século, Napoleão Bonaparte, 

desejando asfixiar economicamente a Inglaterra, decreta o Bloqueio Continental que a coroa 

portuguesa se recusa a cumprir. Perante esta atitude,  Portugal ficou sujeito à invasão militar por 

parte de França. De acordo com um plano há muito estabelecido, a família real decidiu 

embarcar para o Brasil, forma encontrada pelo monarca de manter teoricamente a independência 

portuguesa (Marques, 1984, Vol.III). 

Do seu séquito fez parte a Biblioteca Real, com inúmeras raridades, distribuídas por 

temas no âmbito das ciências, artes, história, belas artes e teologia, para além de incalculáveis 
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mapas, manuscritos e ilustrações desse espólio, desde a antiguidade até ao momento presente. 

Esta é encaixotada e levada para o Rio de Janeiro, cidade que se torna a capital do reino.  

Entretanto, o rei fora obrigado a regressar a Portugal, devido ao descontentamento 

generalizado da população e com ele os cofres do banco do Brasil, com tesouros, alguns 

manuscritos da Coroa e documentos mais importantes para a preservação e divulgação da 

História de Portugal (Pedreiro e Costas, 2007). 

As cortes exigem a revogação de muitos privilégios concedidos àquela colónia – Brasil. 

Cresce a revolta, dos colonos brasileiros, que acabam por proclamar a independência. Mas esta 

exigia um desenvolvimento de um quadro cultural local, onde a biblioteca teria um papel 

preponderante. Neste contexto, Sá (1987)  esclarece que parte do  espólio da Real  Biblioteca 

Portuguesa ainda permanece no Rio de Janeiro, mediante o pagamento de uma  indmenização. 

Com os governos vintistas e a extinção da Inquisição, as livrarias das ordens religiosas 

são incorporados nas instituições públicas. Como afirma Barata (2003) o destino dos livros das 

bibliotecas conventuais foram centralizadas na Real Biblioteca Publica da Corte. 

As revoluções industrial e liberal, proclama-se e defende-se a liberdade, a educação e 

igualdade entre todos os indivíduos. Daí surgir a biblioteca pública como um lugar cultural, 

incorporando os bens das ordens religiosas e consequente conservação do património e da 

memória de identidade local, salienta Nunes (1996). Nas sociedades modernas, as bibliotecas 

públicas são um centro de difusão não só cultural como social e ideológico. 

No início do séc.XX, um novo desafio se impõe na luta contra o analfabetismo. 

Compete às bibliotecas a missão educadora ao proporcionar estudo,  leitura  e práticas culturais. 

Na proclamação da República em Portugal (1910), os governos republicanos  decretaram a 

liberdade de ensino nas universidades e procedem a uma reforma da instrução pública que 

estabelece o ensino livre e gratuito para adultos, através de escolas móveis temporárias. Torna-

se importante a criação de bibliotecas públicas em todos os munícipios do país, pois têm um 

papel importante na popularização da cultura.  Um dos objetivos da biblioteca era pôr fim à 

ignorância de uma grande parte da  camada populacional e “combater” em prol de uma 

educação para todos,  comenta Marques (1981).  Entre 1926 -1933, a ditadura militar pôs fim à 

primeira República, impôs  a censura e condicionou a função das bibliotecas. A implantação do 

Estado Novo em 1933, conduz o acesso à informação de forma reduzida e a biblioteca 

constituia-se com os livros  permitidos pelo regime, afirmando que um  povo culto é um povo 

perigoso, pois conhece melhor os seus direitos. Daí o pouco empenho do regime na expansão da 

educação explica Medina (1996).  Apesar das restrições, o Estado desenvolveu outro género de 

bibliotecas integradas nas Casas do Povo. No entanto, o livro consegue chegar a muitas terras 

recônditas do país, com alguns condicionalismos.  Esta “aventura” deve-se à Fundação Calouste 
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Gulbenkian quando desenvolve a rede de bibliotecas itenerantes e fixas na opinião de Melo 

(2005). Digamos que graças a esta Fundação, Cadório (2001, p. 54) acrescenta que “pela sua 

dinâmica, veio abanar o obscurantismo cultural da época.” 

Com a conquista da liberdade e a democracia em Portugal, o 25 de abril de 1974, só na 

década de 80 do século XX se reconquista a ideia da primeira república, de munir o país de 

bibliotecas públicas, com o intuíto de combater a alta taxa de analfabetismo. Apesar de todas as 

contrariedades, nem todas as bibliotecas públicas, presentemente designadas por municipais, 

funcionaram de acordo com o recomendado pelo Manifesto da UNESCO, devido a oscilações 

económicas ou políticas.  

As bibliotecas permitiram construir a história e preservar a acessibilidade aos 

documentos, aos livros e a outros materiais, ao longo dos tempos.  

 

1.2.  Biblioteca Escolar em Portugal: construção de um Sonho 

 

Nos inícios do séc. XX, os movimentos de inovação pedagógica ( Freinet, Montessori, 

Dewey entre outros) influenciam os modelos pedagógicos ao colocar a biblioteca no centro do 

processo educativo que convida o aluno na construção autónoma das suas aprendizagens. A 

biblioteca passa a ser um campo experimental para se desenvolver uma metodologia ativa, 

embora os pedagogos não o apliquem no sistema educativo. O ensino contínua centrado no 

professor, ignorando os saberes e vivências de cada aluno. Desta forma, a biblioteca acompanha 

a sua função de equipamento secundário. Comenta Pessoa (1996 pág. 19) que “a biblioteca 

escolar, naquele modelo pedagógico, não tinha outra função senão a de apoiar a atividade do 

professor. Porém, tal apoio estava sempre à margem da sua atividade letiva na sala de aula”. 

 Em 2006, na comemoração do quinquagésimo aniversário da criação da Fundação 

Calouste Gulbenkian, o discurso proferido pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. 

Emílio Rui Vilar afirmava: “No meu liceu havia biblioteca, mas a biblioteca era um lugar de 

acesso extremamente reservado a que raramente se ia. Devo ter entrado 2 ou 3 vezes na 

biblioteca do liceu e fiz 7 anos no mesmo liceu” (Calixto, 2007, p. 10). As bibliotecas escolares, 

obrigatórias nos liceus, foram criadas nos finais  da década de 40 do séc.XX, mas só no início 

dos anos 50 se dá cumprimento à Circular 14/209 de 10 de janeiro de 1951 (Pessoa, 1994). 

Estas bibliotecas, na década de 50/60 do séc.XX,  eram  lugares imponentes, onde os livros não 

se encontravam acorrentados a cadeados como na Idade Média, mas arrumados em armários 

fechados à chave, separados por uma porta de madeira com vidro e  uma grade metálica e ainda 

protegida pelo cuidadoso funcionário.  Eram locais de depósito e de armazenamento de livros, 

refere Calixto (1996). A biblioteca era uma peça de adorno da tácita cultura.  
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Atualmente, fará sentido existir  uma escola sem biblioteca? 

É evidente que não se pode dissociar a biblioteca da escola e vice-versa. A escola é 

condição  sine quo non para o desenvolvimento das capacidades de aprendizagem: ler, escrever 

e contar. Sem este tipo de preparação, a biblioteca não poderia desempenhar o seu papel. A 

aprendizagem da leitura é um dos maiores desafios que a criança enfrenta no início da 

escolarização. Vencer este repto transforma-se no primeiro passo, para que o jovem  seja um 

futuro cidadão autónomo e livre na procura da informação, quer nas bibliotecas ou outros 

espaços de proteção do saber. A biblioteca é o mote para se estudar o mundo,  a partir dos 

conteúdos do “grande armazém” de aprendizagem. Assim, a biblioteca é também ela uma 

escola, ou seja, desempenha uma função educativa. Contudo a BE,  em Portugal, sofreu ao 

longo dos anos grandes transformações. Um dos grandes desafios da biblioteca escolar é 

desenvolver competências essenciais da leitura. Nos finais da década de 70 e início de 80, esta  

passa a desempenhar um papel mais dinâmico no contexto do sistema educativo do ensino 

básico e secundário, de modo a desenvolver atitudes de reflexão metódica. 

Todavia, Calixto (1996, p. 18), alude à lei n.º 19-A/87, de 3 de junho, no artigo 4.º , que 

refere a importância da biblioteca na escola: 

“ Serão criadas bibliotecas em todos os estabelecimentos de ensino que ainda as não 

possuam e implementadas medidas no sentido de assegurar a permanente actualização e o 

enriquecimento bibliográfico das bibliotecas escolares.” Acrescenta ainda a escolha dos 

“responsáveis de bibliotecas escolares para professores do 8.º, 9.º e 10.º grupos, bem como duas 

horas semanais para o desempenho do cargo.”  Os recursos humanos delineados para serem os 

responsáveis da biblioteca escolar são  “geralmente constituído por um professor responsável e 

um funcionário” que não possuem formação  nesta área biblioteconomia (Calixto 1996, p.19).  

Por vezes, a escolha dos reponsáveis (professores de línguas ou de história) para o 

funcionamento das bibliotecas  recaía  em pessoas que revelavam dificuldades interpessoais 

com os discentes devido à idade ou com problemas de saúde e  não se interessavam pelas 

necessidades dos utilizadores  da biblioteca, nem dos serviços ou trabalhos ligados a elas. 

Nas décadas de 80 e início de 90, com o declínio das bibliotecas itinerantes, a elevada 

taxa de analfabetismo obrigou diversos profissionais a sensibilizar os responsáveis pela 

educação,  a  nível nacional, para esta problemática.  Daí a biblioteca ter diferentes designações, 

tais como: Mediateca ou Centro de Documentação e Informação (C.D.I). Segundo Pessoa 

(1994), as bibliotecas passam a ter um serviço de apoio do discurso do professor em sala de 

aula. A biblioteca deixa de ser só  um armazém de livros,  mas evolui ao integrar os documentos 

audio visuais,  mediateca. Aprender só em sala de aula pertencia ao passado e a comunicação 

entre docente /aluno ganha um novo folêgo com documentos diversificados a consultar nas 
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bibliotecas.  O docente baseia a sua prática pedagógica na produção de novos recursos de 

informação.  A mediateca disponibiliza aos alunos e  aos professores “ um conjunto documental 

diversificado, assim como meios técnicos que permitam a sua exploração e a sua produção 

documental, desenvolvendo um novo dispositivo de mudanças importantes ao nível escolar, 

bem como das práticas pedagógicas” cita Lima (1998, p. 19). Várias escolas angariam verbas, 

nas entidades locais,  para poderem concorrer aos projetos de modernização das bibliotecas 

como gravadores de som, projetores de diapositivos entre outros, no âmbito das mediatecas. O 

sucesso destas medidas para as bibliotecas escolares ou mediatecas escolares “não respondeu às 

necessidadades das escolas” como refere Pessoa (1994, p. 18). Perante a inoperância da função 

da mediateca escolar, o Ministério da Educação anuncia um Programa de apetrechamento das 

Escolas do Ensino Básico e Secundário com dois subprogramas: biblos e o mercúrio. O 

primeiro subprograma “destina-se ao equipamento, apetrechamento e animação das bibliotecas 

escolares” enquanto  o segundo “destinava-se a apetrechar escolas com equipamentos 

necessários às actividades e à formação dos docentes”  assim explicita  Calixto (1996 p. 59 e 

61). 

O panorama do funcionamento das BE era, em muitas escolas, de uma grande carência a 

vários níveis: da adequação aos interesses dos utilizadores (alunos e professores); do livre 

acesso ao fundo documental;  do equipamento informático insuficiente;  dos recursos humanos 

sem preparação adequada. Perante este diagnóstico, o grupo de trabalho dirigido por Isabel 

Veiga, estabelece os príncipios orientadores  de organização da BE, ao adoptarem as diretrizes 

da (IFLA/UNESCO, The IFLA/UNESCO School Libraries Guidelines, 2002), para o 

lançamento da rede da biblioteca escolar (RBE) (Veiga, Barroso, Calixto, Calçada, e Gaspar, 

1996). Então várias escolas  se candidatam a esse programa da RBE à escala nacional, com o 

objetivo de atualizarem os espaços, os equipamentos e os recursos humanos.  

Só na década de 90  se inicia a construção da biblioteca moderna, com  a denominação 

de Centro de Informação Multimédia e Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos 

(BE/CRE). A biblioteca escolar  não deve ser apenas um lugar onde encontramos livros e outros 

suportes, organizados segundo um sistema de classificação, mas sim um espaço utilizado pelos 

alunos. Uma biblioteca deve ser uma “biblioteca viva.” A BE deve dispor de um espaço amplo, 

de equipamentos adequados, de um fundo documental diversificado, em quantidade e, de 

técnicas para o tratamento e acesso à informação nela contida. Tudo isto é necessário, para que 

seja uma biblioteca bem equipada e estruturada, mas a “vida” é-lhe dada pela equipa 

coordenadora e pelos leitores que a utilizam. A BE é um direito indispensável dos alunos. Todos 

temos obrigação de fornecer aos alunos formação que facilite a aquisição de ferramentas 

intelectuais e técnicas, de modo que lhes permitam manusear o manancial de informações 
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disponíveis, desenvolver um espirito crítico na manipulação das novas tecnologias, contribuir 

para o desenvolvimento de mecanismos e competências para selecionar, decidir, interpretar, 

questionar e reelaborar a informação com critérios pessoais e equilibrados. Esta formação será 

viável, se a BE se converter no “coração” da escola. “A biblioteca escolar é escola”  como bem 

refere  Castan e Brezmes (2006, p. 22). 

Tal facto implica que a essência da BE seja, fundamentalmente, de índole pedagógica, 

ao serviço de todos, facilitando o processo de ensino e aprendizagem, como afirma  

IFLA/UNESCO, (2000, p. 2) “ A biblioteca escolar é parte integrante do processo educativo.” 

Para que todos tenham igual oportunidade de alcançar o sucesso escolar e uma 

formação cultural, a BE deve tornar acessíveis os produtos e os serviços de que dispõe. Desta 

forma desempenha uma função social ao reduzir as desigualdades sociais que possam existir 

entre os discentes  e diminuir as privações de posse ou acesso a bens culturais, provendo as 

mesmas oportunidades.  

 A biblioteca é um centro activo de aprendizagem. Deve ser vista como um núcleo 

ligado ao esforço pedagógico dos professores e não como um apêndice das escolas. A biblioteca 

escolar deve estar direcionada para apoiar, favorecer e enriquecer o trabalho docente, 

contribuindo para trabalhar com  professores e  alunos e não apenas para eles. Ela é encarada 

como um anexo das escolas, quando, na verdade, deveria  ser a sua alma, destaca  Neto (1998). 

Esta deve dispor de espaços, materiais/recursos que possibilitem aos professores a renovação 

dos seus métodos de ensino, para passar de uma aula expositiva baseada no saber absoluto do 

professor e do livro, para um exercício de ensino e aprendizagem que incentive à descoberta, ao 

espírito crítico, à construção do próprio conhecimento, transformando os alunos em construtores 

autónomos do seu saber. 

Com o lançamento do programa Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) pretendia-se 

modificar a biblioteca escolar de modo a possuir um amplo espaço, equipamento adequado e 

fundo documental diverso. As bibliotecas são “centros de recursos multimédia de livre acesso 

que englobem um conjunto significativo de livros, programas informáticos, jornais, revistas 

registos áudio, vídeo, diapositivos, CD-Rom…, dispondo de espaços e equipamentos onde são 

recolhidos e disponibilizados todos os tipos de documentos”  explicíta Alçada (1996, p. 18).  

As bibliotecas atuais transformaram-se em centros multifuncionais de aprendizagem, 

diversificando os suportes e espaços como o livro ao lado dos computadores, vídeo, CD’s… 

(Castán, 2002). A biblioteca escolar possibilita que os alunos  investiguem e aprendam por si 

mesmos  o que lhes interessa e que tenham acesso a qualquer âmbito cultural que possa formar a 

sua própria personalidade. Assim sendo, pode-se afirmar que a biblioteca funciona e é um 

centro de investigação tal como é o laboratório para os cientistas. Nesta sequência  Cabral 
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(1996, p. 31) acentua  “ não importa pois se na biblioteca se lê, se ouve ou se vê.” A biblioteca é 

um centro autónomo e ativo de aprendizagem e não depósito de enciclopédias velhas, 

manuscritos e manuais escolares. Plaja (1994, p. 131) compara “uma escola que ensina a ler e 

que não tem uma biblioteca onde as crianças possam ler, é como uma escola de natação que não 

tem piscina.” 

As novas tecnologias permitem o acesso à informação e comunicação e transformam a 

biblioteca “num lugar de formação”,  acrescenta Dion ( 1994, p. 252).  A IFLA/UNESCO, 

(2000, p. 1) vai mais longe ao afirmar que a BE proporciona aos alunos “competências para a 

aprendizagem ao longo da vida e estimula a imaginação, permitindo-lhes tornarem-se cidadãos 

responsáveis.” 

A biblioteca, segundo a RBE (1996), deve ser um espaço amplo de alfabetização 

informática que propicia um aprofundamento da cultura cívica, científica, tecnológica e 

artistica. Assim sendo, sublinha Cabral V. M., (1992),  que as bibliotecas dos dias  de hoje estão 

a procurar soluções específicas que lhes permitam assemelhar-se com os nós dessa rede.  Hoje 

as bibliotecas já não são chamadas, como se designavam  no Egito “tesouros dos remédios da 

alma.”  De facto, é nelas “que se cura a ignorância, a mais perigosa das enfermidades e a origem 

de todas as outras,” afirma  Jacques Bossuet, na opinião de Diniz, Tavares, Caldeira, (1992, p. 

57).  

A biblioteca escolar não é apenas um espaço, mas uma “auto estrada” de informação, de 

inovação, uma janela aberta sobre o mundo. Esta é a ótica de Nóvoa (1998, p. 9) ao afirmar que 

“… A inovação não se decreta. A inovação não se impõe. A inovação não é um produto. É um 

processo. Uma atitude. É uma maneira de ser e estar na educação.”  
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CAPÍTULO II 

 

2. BIBLIOTECA ESCOLAR: ESPAÇO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA 

 

Os materiais que servem de suporte à escrita, desde o papiro ao pergaminho e ao papel, 

são excessivamente delicados e deterioráveis, devido a agentes biológicos, físicos e químicos. 

Todos sabemos que o ser humano, desde que nasce até que morre, passa por várias vicissitudes 

ao longo do seu percurso de vida que vão desde os micróbios às bactérias, da poluição aos 

acidentes  e muitos outros fatores contribuem para a deterioração do organismo, diminuindo a 

sua esperança de vida. Por isso, ao longo da história, o homem sempre procurou  a cura para os 

seus “males” de modo a preservar a saúde e o bem estar. Também os documentos e livros 

percorrem um ciclo de vida análogo ao do homem. Desde a sua criação ao estado de não 

poderem ser utilizados, sofrem “doenças” resultantes de vários agentes (microrganismos, 

roedores, insetos, poluição atmosférica, humidade, temperatura e luminosidade) que contribuem 

para a degradação da sua existência. Muitas vezes, o envelhecimento precoce deve-se também 

aos maus tratos e acidentes promovidos pelo ser humano. No entanto, alguns conseguem ter um 

envelhecimento natural, mas os outros danos têm de ser colmatados por “remédios” eficazes no 

combate contra o definhamento. Assim sendo, o primeiro passo é fazer o diagnóstico dos 

problemas que afetam os documentos gráficos e seguidamente, a “prescrição” de decisões de 

modo a proporcionar condições favoráveis à sua vitalidade. 

O prolongamento da vida de um documento deve-se em parte ao bibliotecário 

responsável pelo tipo de tratamento que dispensa na “cura das feridas” que o mesmo recebeu 

durante a sua vigilância. 

A modernização da biblioteca passa também pelos recursos humanos, por isso a 

publicação da Portaria n.º 756/2009 de 14 de julho concebe  também a função do professor 

bibliotecário. Este, para dar cumprimento à sua missão, deve possuir caraterísticas adequadas ao 

cargo como: dedicação, motivação e responsabilidade. O perfil profissional do bibliotecário é 

exigente e este deve ser: educador, ao traçar situações de aprendizagem; técnico, ao selecionar e  

organizar os materiais, conhecendo e lidando com equipamento informático, divulgando-o, 

partilhando materiais com outras bibliotecas (escolares e municipais); gestor, responsável pela 

organização e administração de programas de orçamento e manutenção dos equipamentos e 

acervo (Calixto, 1996). Digamos que os professores bibliotecários têm de possuir competências 

pedagógicas, tecnológicas e culturais. 
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O trabalho destes profissionais é,  nas palavras de Guitart ( 1989, p. 22), “ um estado de 

espírito que requer um empenho pessoal.” O bibliotecário que outrora percorria estradas, 

caminhos e atalhos para levar os livros e os jornais, ou seja, o conhecimento e a informação a 

todos os locais mais recônditos do país e do mundo, hoje é impelido a procurar outros trilhos, 

onde a informação circula a uma velocidade incrível e possibilita ter uma visão total do 

conhecimento humano. O papel do bibliotecário é de um mediador entre o real e o virtual. 

 

2.1. A História da Conservação 
 

Os documentos gráficos na sua maioria são compostos por materiais da natureza (pedra, 

osso, argila) e outros de matéria prima natural, mas transformados pelo Homem. Estes tendem a 

envelhecer e a enfraquecer com o decorrer do tempo. Por vezes, o processo de envelhecimento é 

acelerado por agentes prejudiciais ao meio ambiente ou  por acidentes. Muitos desses danos  

podem evitar-se ou  ser retardados, com o intuito de preservar documentos.  Até a sabedoria 

popular aprova esta certeza, ao dizer que “ Mais vale prevenir que remediar”.  Foi assim  que 

agiram os nossos antepassados, embora de modo artesanal/empírico.  

 

2.1.1.  Conservação  Empírica 

 

As escavações arqueológicas em Uruk, cidade  na Mesopotâmia, permitiram descobrir 

registos em tábuas de argila, cujos documentos foram  recuperados, graças ao pavimento onde 

foram guardados. O espaço era arejado através de um sistema de fendas onde passava  um 

pequeno curso de água que afastava o ressequimento deste depósito documental em argila. 

Estamos perante o condicionamento dos níveis de humidade relativa no interior  desse espaço. 

Após milénios da sua origem, o tipo de cozedura e humidade controlada  prolongaram a 

durabilidade do suporte e forma de escrita mais antiga. No Oriente, mais precisamente  no 

Império chinês, o bambú devia ser colhido fresco e  posteriormente seco ao lume, muito 

lentamente, com o objetivo de desenvolver uma substância gordurosa, imprescindível para a 

conservação deste tipo de material lenhoso contra os ataques dos insetos (Kraemer, 1973). 

Na antiguidade,  a literatura  faz várias referências de ações e produtos com o intuito de 

acautelar os documentos gráficos. As medidas para combater o ataque dos agentes biológicos 

sobre o papiro e pergaminho estão  bem documentadas. Basicamente, a prevenção contra esse 

tipo de agentes consistia em depositar os referidos suportes num determinado espaço, onde se 

colocassem produtos repelentes. Estas práticas de conservação foram designadas por “sistemas 

de defesa passiva” diz  Kraemer (1973, p. 573). Este refere ainda ações que consistem em 

inserir os documentos gráficos em caixas de madeira, de boa qualidade, de modo a repelirem os 
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insetos,  tendo no seu interior plantas aromáticas. Evidentemente que os egípcios “ já conheciam 

os óleos aromáticos que afastavam os insetos dos papiros sagrados.” (Flieder Duchein, 1993, pp. 

11,12). Kraemer (1973) cita ainda outros autores como Horácio que indica o uso da caixa de 

madeira de nogueira  ou cipreste para a salvaguarda dos  “ papiros sagrados”.  Plínio acrescenta 

a necessidade da aplicação, no interior das caixas,  de folhas de citrinos,  (laranjeira e limoeiro) 

visto serem eficazes conservantes naturais. Apontam também a utilização do óleo de cedro que 

possui propriedades anti séticas, repelindo os insetos. Esta prática é evidenciada na afirmação de 

Moisés quando  aconselha Josué a ungir com óleo de cedro os rolos de papiro e seguidamente os 

acautelar em vasos de argila. 

                        

 

Figura 2-Jarros para pergaminhos com tampa. 

(Fonte: http://bibliacuriosa.blogspot.pt/2012/05/os-rolos-do-mar-morto.html) 

 
Testemunho desta asserção, são também as palavras do profeta Jeremias no Antigo 

Testamento onde se lê “ Assim diz o Senhor dos exércitos o Deus de Israel: Toma esta escritura 

de compra, tanto a selada como aberta e mete-as num vaso de barro, para que se conservem por 

muitos dias.” (Jr 32, 14), (Biblia, 1992, p. 1064).  Verifica-se  que acondicionar os papiros ou 

pergaminhos no interior de vasos de barro e fechá-los, como se verifica na Figura 2,  significa 

imunizar, de forma empírica, a informação e respetivos suportes contra diversos agentes de 

deterioração, como seja a estabilidade da temperatura, da humidade, da luminosidade a proteção 

dos insetos.  

Na Idade Média,  as técnicas de conservação são a herança do mundo antigo. No 

entanto, os suportes mais caraterísticos deste período, pergaminho e papel, sofrem alterações 

pelos elementos que os compõem. Perante esta incapacidade de fazer frente aos agentes nocivos 

http://bibliacuriosa.blogspot.pt/2012/05/os-rolos-do-mar-morto.html
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que provocam a  sua deterioração, os monges são obrigados a copiar os documentos. Os monges 

desenvolvem  por isso um trabalho de segurança  e conservação do saber. Durante este tempo 

histórico com  a passagem do livro de modalidade de rolo para codex, desenvolveu-se a técnica 

de encadernação, cujo método  o protege. Estas medidas potenciam a conservação, acentua  

Ruiz (1988). 

A Idade Média guardou os conhecimentos nos conventos e inconscientemente 

transmitiu-os ao movimento inteletual do Renascimento e, consequentemente, procedeu-se à 

alteração dos valores, para uma nova visão do mundo, no qual o homem ocupa o centro das 

atenções.  O renascimento e a invenção da imprensa  configuram uma etapa de laicização da 

cultura e criação de bibliotecas. É precisamente na Idade Moderna que surgem os primeiros 

tratados com recomendações para conservar as coleções e fundos documentais. Assiste-se a uma 

proliferação de bibliotecas e consequemente à redação das primeiras normas para a conservação 

de documentos gráficos. Essas recomendações transformam-se em autênticos tratados, 

centrados nas seguintes disposições: segurança contra roubos, incêndios, segurança e ausência 

de humidade. Para a prevenção contra os insetos estipula príncípios no âmbito da limpeza e 

asseio periódico. Os autores  franceses explicam que a limpeza dos livros,  na época consistia 

em “varrer a cada oito ou quinze dias; limpar o pó aos livros e prateleiras, com panos de linho 

ou seda e com  pequenas vassouras de penas ou de junco, todos os dias ou de dois em dois dias; 

alterar a posição de todos os livros uma vez por ano, entre abril e maio; sacudir os livros na 

janela para que saia a poeira e expôr ao ar aqueles que estiverem húmidos” comenta Floreal e 

Côte, 1977, p. 96). 

Para além das medidas atrás mencionadas com vista à prevenção de pragas nas coleções 

documentais,  estes aconselham a necessidade de instalações adequadas; livros arrumados em 

estantes ou armários, abertos ou fechados, mas arejados; manutenção da encadernação e 

colocação de plantas repelentes. A surpresa de Roy é referida  por  Floreal e Cotê (1977) em 

relação  ao modo de colocar as obras nas prateleiras, de costas voltadas para o interior, o que 

implica a não leitura dos títulos, por quem usa a biblioteca. Deste modo, a encadernação é 

protegida e “é um meio de conservação para as encadernações douradas, ficando menos sujeitas 

a serem alteradas do que se estivessem expostas ao contacto do ar e da luz.” (Floreal e Côte, 

1977, p. 101). Da análise de fontes informativas da época, os tratados eram verdadeiras 

“receitas”, seguidas à risca, para a reparação de danos mais visívéis, de modo artesanal e 

empírico. Sob a égide do estudo direto, de reparações concretizadas em algumas coleções 

gráficas dessa época,  investiga-se as técnicas e produtos tradicionais aplicados. É curioso, o 

destaque que Floreal e Côte (1977, pág. 96) dão ao relato de Dominique Varry,  quanto à 

aplicação das práticas de conservação contra os vermes. Segundo este autor “ para distanciar os 
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vermes, o interior da capa do livro deve ficar dura com cola de farinha, e ficar de molho numa 

cabaça antes de ser cozida.” Acrescenta ainda a colocação de “ pequenos pratos repletos de água 

em variados espaços da biblioteca, uma vez que é previsto que eles se encontram a  beber água,  

já não se importaram nem pelo papel nem pelo pergaminho (…)”  Para extrair as manchas do 

papel, apresentam uma “receita” interessante  que consiste em “ pés de carneiro calcinado, e 

esse pó quente aplicá-lo  nos dois lados do papel no sítio da mancha, fica durante uma noite e 

coloque algo pesado sobre ela” Ibidem. 

Assim sendo, mais uma vez referenciamos a necessidade de existirem responsáveis pela 

aplicação destes tratamentos contra as “doenças” infligidas nos documentos gráficos, ao longo 

do tempo. Segundo Furia (1992) evidencia também esta função do ofício de conservação-

restauro. A estes técnicos compete reorganizar as coleções, acrescentar o papel que falta através 

de colagens, substituir encadernações em mau estado, limpar e eliminar manchas. 

 

 

2.1.2.  Conservação Científica 

 

Nos finais do séc. XVIII ocorrem importantes progressos científicos, baseados na 

observação e experiência. O método experimental ou científico contribuiu para o aparecimento 

das ciências como Medicina, Matemática, Biologia, Física e Química. Surgem estudos vários  

no campo das ciências químicas em relação ao restauro do papel. Mas só no início do século 

seguinte, as descobertas científicas possibilitam os primeiros tratamentos químicos de restauro. 

Perante o diagnóstico dos danos causados pela intervenção de “cura” empírica, torna-se 

premente uma atividade de restauro de caráter técnico/científico. Relativamente ao tratamento 

do papel, o método aplicado era “a ação do sol sobre o papel molhado, processo posto em 

prática para branqueamento de telas, e que foi igualmente realizado com sucesso sobre o papel; 

mas é um processo muito lento (…)  ou o emprego de cloro, para poder “(…)  branqueá-la mais, 

recorrendo a substâncias químicas (…)”  como assinála Floreal e Côte (1977, p. 97) . As 

metodologias de trabalho nesta área pautaram-se por uma conjugação científica: restauro e 

conservação, pois não existe uma diferenciação entre os dois termos. Na transição do  séc. 

XIX/XX, com a fabricação do papel a partir da madeira, muito frágil e quebradiço, provoca uma 

preocupação acrescida no seu restauro.  

Mais uma vez, os membros do clero, tal como aconteceu na Idade Média, são o motor  

de arranque para uma nova etapa  de prevenção  das obras literárias. O Cardeal e Perfeito da 

Biblioteca Apostólica do Vaticano, Ehrle, fez o levantamento dos manuscritos existentes nessa 

biblioteca  e propõe um estudo aprofundado  quer das causas da degradação quer da eficácia dos 
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métodos de restauro. Nessa ótica, o Perfeito impulsiona a primeira conferência internacional de 

San Gall, com o propósito de tratar os problemas ligados com a prevenção e métodos de 

restauro nos manuscritos. Este acontecimento foi um marco histórico do nascimento do restauro 

como disciplina moderna e, consequentemente o aparecimento  do profissional do restauro 

(Manero, 1997). 

O séc.XX é um século das grandes guerras mundiais (1914/18; 1940/45). No contexto 

deste século, era imprescíndivel tomar consciência da necessidade de conservar a herança 

cultural para futuras gerações. Mas acontecimentos vários erguem barreiras e dificultam a 

passagem dos testemunhos humanos ancestrais. As obras documentais sofreram malefícios 

incalculáveis provocados pelas lastimáveis condições ambientais que estes suportaram durante a 

primeira grande guerra. Havia que remediar os prejuízos causados, com investigações 

aprofundadas contra os ataques biológicos (insetos e microrganismos). Em resposta emerge o 

primeiro instituto fundado por Alfonso Gallo, em 1929, em Itália. O “Istituto per la Patologia 

del libro”que tinha a finalidade de racionalizar os tratamentos de restauro numa conceção 

científica e interdisciplinar da ciência química, física, biológica e tecnológica. A função do 

instituto era fazer o diagnóstico da deterioração que a obra apresentava e  com o apoio das 

várias ciências, indicar os meios mais adequados, de prevenção, cujo trabalho era assegurado na 

oficina de restauro (Manero, 1997). 

Perante um novo drama de conflito bélico mundial (2.ª guerra), o património 

bibliográfico mais uma vez é sujeito a danos “violentos” ao permanecer entre escombros; ao 

sofrer intempéries, ao ser parcialmente devorado pelo fogo… Coube ao único instituto do 

mundo “Istituto per la Patologia del libro” continuar a sua obra de recuperação e restauro dos 

documentos manuscritos e impressos. Só no pós guerra, outros países iniciaram a fundação de 

laboratórios idênticos, inspirados neste tipo de organização: Japão, França, Espanha, Rússia, 

Polónia, Índia, Brasil e Canadá (Manero, 1997). Nas décadas de  50 e 60, aumentaram os 

centros especializados em papel e editaram-se vários trabalhos científicos, destacando –se 

Centro de Pesquisa para a Conservação de Documentos Gráficos, integrado no Ministério da 

Cultura  Francesa, liderado por  Françoise Flieder, cujo objetivo era tratar dos documentos das 

bibliotecas, arquivos e museus, estragados pela actuação do conflito em causa. O aumento da 

preocupação prossegue “Quando em 1966 as cheias do rio Arno inundaram Florença, causando 

sérios danos no património da  biblioteca nacional daquela cidade, foi talvez a altura em que os 

riscos provocados por acidentes deste género foram tomados mais a sério”.  (Ministério da 

Cultura, 2000, p. 13). A este respeito, Manero (1997, p. 271)  acrescenta que “a quantidade e 

qualidade das obras atingidas pela inundação originou uma rápida operação internacional de 
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resgate que, organizada pela Unesco, conseguiu reunir os restauradores mais prestigiados da 

Europa e dos E.U.A.” 

Os efeitos desta catástrofe foram relevantes e uma lição para precaver o futuro. Em 

primeiro lugar, a preponderância de técnicas de tratamento massivo, ou seja,  técnicas para fazer 

frente ao problema mais imediato estabilizando as obras afetadas para evitar maior deterioração. 

De seguida, enaltecer a conservação preventiva, isto é, os problemas em massa requerem 

igualmente soluções em massa. Primar o todo sobre a parte, que significa tomar medidas 

preventivas sobre o restauro.  

Finalmente, possibilitou confirmar o papel da cooperação internacional  como 

fundamental no futuro. 

 

 

2.1.3. Clarificação  de  Conceitos  Básicos 
 

Na década de 70, dão-se os primeiros passos na definição dos termos: conservação e 

restauro de documentos gráficos. Novos serviços de restauro de livros e documentos proliferam, 

bem como literatura especializada, que emprega uma terminologia com significados ambíguos e 

geram um vocabulário confuso. Esta é uma caraterística frequente de qualquer ciência em 

estado embrionário.  A nova matéria a estudar exige uma linguagem estruturada e aglutinante do 

pensamento e desenvolvimento das ideias. Daí a definição de termos e conceitos que permitem 

um desenvolvimento homogéneo quer  na investigação  quer nos trabalhos dos técnicos 

responsáveis. Compete às organizações internacionais e às associações de profissionais deste 

setor debaterem normas e proporem medidas (Hernampérez, 1999). 

O aparecimento de novos termos em matérias relacionadas com o livro geraram 

desordem vocabular. Era necessário pôr fim à terminologia confusa. Neste campo de ação,  

Cabral e  Guerra (2007, p. 46) confirmam  que “ entre os conservadores de museus e técnicos de 

restauro parece existir uma verdadeira Torre de Babel, relativamente ao significado dos termos 

“preservação” e “conservação.”  Muitas organizações e autores se têm debruçado sobre a 

terminologia da preservação.”  

Até à década de 90 do séc. XX, as bibliotecas evidenciam pouco ou nenhum interesse 

na preservação dos seus documentos e a aplicação do conceito foi muito impreciso. De acordo 

com  Hernampérez (1999, p. 20) “ O primeiro intento para fixar a terminologia num âmbito 

internacional, foi a informação da International Federation of Libraires Association ( IFLA) de 

1979.”  O mesmo autor acrescenta que este documento se tornou um “verdadeiro código 

deontológico de conservação em bibliotecas,” Ibidem. Mas apesar das tentativas de 

normalização dos termos e respetivas definições,  para além dos termos mais usados  no passado 
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de conservação e restauro, preservação e conservação preventiva provocam diferenças de 

significado se se tiver em conta a sua aplicação de forma indistinta, aquando da  tradução do 

inglês para uma definição sem correspondência, ao termo utilizado na língua nacional. Os 

primeiros termos “conservação e restauro”  surgem com a consciencialização do  homem no seu 

devir histórico, ao reconhecer a importância das suas criações e a necessidade de transmissão 

futura. Atualmente a evolução da conservação como área cientifica desencadeia novos 

significados que  levam a uma série de discrepâncias nos conceitos. 

Com este objetivo,  de clarificar e diminuir a confusão nos vários idiomas, apontamos 

diferentes opiniões e correntes dos diversos intervenientes especializados nesta temática.  

Manero, (1997), Bautista, (1999) Hernampérez, (1999)  Someillán, Gómez, e Gonzalez, 

(2006) consideram  duas correntes:  a anglosaxónica e a latina. A primeira distingue  as duas 

noções de preservação e conservação. Preservar baseia-se na  forma precisa  de organizar e 

administrar os documentos e o seu exercício compete a profissionais de documentação; 

conservar assenta no tratamento da deterioração dos testemunhos históricos, de forma direta, de 

modo a devolver as caraterísticas de origem. Defende assim o processo próprio de restauro. A 

segunda corrente, ou seja, a latina, considera um único termo, conservar com duas vias de 

atuação: conservação preventiva e restauro. A conservação preventiva ocupa-se da prevenção da 

deterioração  e o restauro repara os danos e devolve ao documento a condição original. Deduz-

se que em ambas as correntes aparecem as medidas preventivas, com o propósito de 

salvaguardar os testemunhos escritos e a finalidade de os conservar. Pretende-se corrigir as 

“enfermidades” devolvendo a “vida saudável” ao objeto. 

 Cabral e Guerra (2007, p. 45) preferem seguir a definição do programa de “Memory of 

the World”  preparada pela Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura 

(IFLA/UNESCO, The IFLA/UNESCO School Libraries Guidelines, 2002) que designa os 

termos do seguinte modo: “Preservação é organização e programação de todos os tipos de 

atividades relativas à conservação das coleções em geral. Conservação é um conceito que inclui 

conservação preventiva, que tem como objetivo reduzir os riscos de deterioração (…) e a 

criação de documentos alternativos para documentos originais muito manuseados”. A IFLA 

segue a mesma linha de pensamento ao definir  preservação como tomada de decisões políticas, 

técnicas e financiamento essenciais para o bem estar dos materiais. Assim a conservação é um 

trabalho específico na proteção dos documentos  contra danos e estragos que provoquem a  sua 

degeneração. Diversos autores como (Viñas (1998), Casanova (1990),  Cassares (2000) e Goren 

(2000)) partilham do ponto de vista  da IFLA.  

Ao longo da investigação, conservação é um conceito que  por vezes se confunde com 

preservação. Isto não sucede com a noção de restauro, pois as atuações  técnicas encontram-se 



Biblioteca Escolar: Espaço de Memória e de Conservação Preventiva 

 

- 29 - 

 

bem definidas na intervenção da deterioração, para a extinguir. Devido à inexatidão conceptual 

de conservação e preservação, surge a designação de conservação preventiva ou políticas de 

preservação ou políticas de conservação. Digamos que a conservação preventiva visa uma 

atuação nas condições ambientais de modo a otimizar o “bem estar “ das coleções e documentos 

escritos. Para que esse objetivo se concretize, deve-se ter de ter em conta diversos fatores a 

saber: as propriedades e qualidades dos materiais, o equilíbrio ambiental apropriado ao tipo de 

material, o processo de fabrico e possíveis intervenções à posteriori nos documentos, entre 

outras. 

A prevenção é preferível ao tratamento. Tal como destaca numa  das suas obras Lucas e 

Seripierri, (1995) ao intitulá-la “Conservar para não restaurar: uma proposta para preservação 

em Biblioteca”. 

Segundo Junior (2009), presentemente,  subsiste um consenso quanto à definição dos 

vocábulos. Assim preservação é a salvaguarda e conservação preventiva é a reparação e 

restauro. 

Para finalizar, os conceitos de preservação ou conservação preventiva  referem-se  a 

intervenções que evitem que a deterioração suceda ou que continue a avançar. Deste modo a 

preservação é considerada como uma ação de “resguardo” do acervo, facultando circunstâncias 

adequadas de “saúde,” com técnicas preventivas. Metaforicamente, podemos fazer um 

paralelismo entre  a saúde humana  e a “saúde documental”. Assim,  para se prevenir a doença, 

faz-se a profilaxia - preservação ou conservação preventiva, quando existe um pequeno foco de  

doença administram-se medicamentos que levem à cura – conservação.  Mediante o diagnóstico,  

a aplicação de uma cirurgia por especialistas, mais dispendiosa será o último recurso. 

 

 

2.2. Agentes “Devoradores” do Papel 
 

As  bibliotecas são constituídas por uma diversidade  de elementos em suporte de papel  

com destaque para livros,  revistas, jornais, fotografias e em suporte audiovisual como discos, 

registos magnéticos e outros. Para  se conservarem a longo prazo, precisam de um  meio 

ambiente estável. A simbiose entre a temperatura e a humidade, dependendo da sua intensidade, 

ativa os diferentes processos de alteração química, possibilita o crescimento de pragas de 

microrganismos, insetos e roedores no papel. Estes mesmos agentes  não controlados provocam 

graves problemas no acervo.  

 Porém, as fontes de iluminação pouco adequadas destroem a celulose do papel e os 

pigmentos das tintas. As reações fotoquímicas provocam o amarelecimento  e a degradação do 

papel e da tinta. 
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Os poluentes atmosféricos existentes no planeta são consequência da sociedade 

moderna. Os documentos escritos ao absorverem estas substâncias, fomentam reações de 

oxidação e de acidez que enfraquecem a pigmentação das tintas, aniquilando os suportes e 

encadernações.  Atudo isto podemos acrescentar que são fenómenos naturais desastres que num 

curto espaço de tempo, afectam e levam à perda de enormes quantidades de material e serviços, 

como por exemplo um incêndio, uma inundação, um terramoto,  um ciclone, um confronto 

bélico ou outros, resultando em danos severos ou destruições dos documentos escritos, legados 

da transmissão cultural coletiva.  

A estes fatores podemos juntar a negligência humana como agente destruidor. A 

agressão física, em conjugação com outro tipo de causas destruidoras, pode levar à rotura do 

suporte e perda do conteúdo total ou parcial. Qualquer que seja  o motivo da deterioração, esta  

age sempre sobre a celulose. Hernampérez (1999), Cassares (2000),  Goren (2010)  estão de 

acordo no que se refere à compreensão das causas  que levam à destruição dividindo estes 

agentes em duas categorias: internos e externos.  

 

 

2.2.1.  Agentes Internos 
 

Nas bibliotecas escolares, o papel é o suporte mais trivial . A  sua degradação advém da 

matéria prima, dos aditivos que lhe estão subjacentes e dos processos usados na sua produção. 

Na ótica de Hernampérez (1999, p. 102), “todos os organismos e materiais estão sujeitos a uma 

série de alterações químicas. Os suportes documentais não são uma exceção e, desde o momento 

em que são fabricados e, inclusive, antes estão sujeitos a uma série de alterações que nem 

sempre se manifestam”. Muitos destes malefícios, direta ou indiretamente,  são impulsionados 

pelo mesmo ser humano que os criou. A tecnologia fomentou o fabrico em quantidade, em 

prejuízo da qualidade. Por isso, acrescenta o mesmo autor,“a procura de matérias primas 

abundantes baratas supõe uma carreira suicida” (Hernampérez, 1999, p. 91).  Por seu lado,  

Goren (2010 p.18) explicita que “ é certo que o farrapo é melhor matéria prima que a pasta de 

madeira”. Digamos que a matéria prima de trapos, usada  no fabrico do papel mais antigo, “são 

muito resistentes, contêm celulose quase pura e a sua conservação, por isso, é 

excelente”confirma também Beck, (1985, p. 11). Ao inserir, como matéria prima, trapos de cor, 

por escassez de trapos brancos, houve a necessidade de utilizar elementos  de cloro para o seu 

branqueamento. Logo, esse cloro irá degradar a qualidade do papel, tornando-o ácido. A acidez 

provoca a fragmentação das cadeias moleculares de celulose, causa interna mais grave de 

deterioração. A acidez do papel mede-se na quantidade de ions de hidrógénio - pH (Potencial 

hidrogénio), quando esta está muito elevada não é muito fácil de conservar o papel. Assim a 
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acidez transmite-se  a outros papéis que se encontrem em contato direto com eles. O excesso de 

alcalinidade provoca humidade que faculta a multiplicação de microrganismos.  Com o passar 

do tempo, este meio agressor  concede ao papel um tom amarelado. 

Com a industrialização iniciou-se a procura de novas matérias primas mais económicas. 

No séc. XIX, o papel passa  a ser confecionado a partir  das fibras de celulose de madeira (Beck, 

1985). Estas  têm uma grande porção de matéria resinosa, lignina, que desenvolve o processo de 

oxidação das fibras do papel. O sulfato de alumínio e potássio (alúmen - conteúdo que vem 

substituir as colas de origem animal) ao dissolvem-se em água provocam uma reação ácida que 

desencadeia a destruição da reserva alcalina das fibras do papel,  o que origina a sua oxidação.  

Também não podemos esquecer que as tintas gráficas são elementos inseparáveis do suporte 

(Beck, 1985). A  tinta, por vezes, é motivo da degradação do suporte. Entre elas de salientar as 

tintas ferrogálicas devido a possuir elementos metálicos que combinados com o ácido sulfúrico, 

reagem  de forma química, o que provoca efeitos corrosivos (Flieder e Duchein, 1993). 

Parecendo que a tinta “morde” o papel até o furar, separando-se linhas, páginas de texto 

aparentando estas estar queimadas ou carbonizadas. As folhas contíguas são também 

contaminadas (Hernampérez 1999).  

Na generalidade, o papel, na sua origem, tem em conta duas componentes: a oxidação, 

Figura 3 e a acidez Figura 4. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                    

 

 

 
 

Figura 3- Degradação pela oxidação de metais 

(Fonte:  Ilustração da obra “ Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas”  Cassares (2000) 
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Figura 3- Capa com picos de acidez própria do papel 

(Fonte: http://homemdoslivros.blogspot.pt/2010_05_01_archive.html) 

 
                                  

 

2.2.2. Agentes Externos 
 

Numa biblioteca, os livros são para serem lidos, manipulados e transportados. Tudo 

isto, leva à deterioração e destruição nem sempre evitáveis. Os agentes externos incluem os 

agentes físicos, químicos, biológicos, naturais e humanos. Cada um destes  agentes pode 

provocar danos específicos, que quando combinados  podem ser gravísssimoss. Vejamos as 

influências que os agentes fisicos provocam  no acervo através da luminosidade, temperatura e 

humidade.  

A luz não  interfere na degeneração do papel, se houver cuidado com a sua intensidade e 

a não incidência sobre os livros. No entanto, a luz dá energia que propícia reações químicas de 

radiações infravermelhas e ultravioletas, causando danos nos documentos. As deteriorações 

tornam-se irreversíveis, quando causadas por radiação ultravioletas. Indo ao encontro desta 

problemática, Beck (1985, p. 12)  afirma  que “os raios ultravioletas presentes na luz solar, 

especialmente intensos nas regiões de clima tropical, contribuem para a oxidação da celulose, 

pela ação fotoquímica.” A luz também transforma a cor das tintas, atua sobre impurezas do 

papel com reações fotoquímicas e de oxidação, age  na rutura  das fibras em unidades, cada vez 

menores, até se tornarem desprovidas, para manter a humidade do papel. Assim assegura 

Cassares (2000, p. 15) que “as tintas desbotam ou mudam de cor, alterando a legibilidade dos 

documentos textuais, dos iconográficos e das encadernações.” Beck (1985, p. 12) mantém 

opinião idêntica de que a  luz tem efeitos  de deterioração divergentes sobre o papel: 
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“Combinada com o oxigénio do ar, a luz causa enfraquecimento dos papéis. Os papéis de 

madeira com presença de lignina tornam-se amarelos.” A luz,  ao incidir sobre os compostos 

orgânicos,  como a celulose cujo composto tem lignina, acelera o processo  de amarelecimento 

até ao seu escurecimento e provoca a fragilidade do papel, tal como se visualiza na Figura 5. Os 

materiais  resistentes à degradação provocada pela luz são o pergaminho e o couro. Como luz 

artificial deve ser escolhida a iluminação fluorescente (mais fria). Para controlar as radiações da 

luz natural devem utilizar-se cortinas, persianas e filtros protetores nas janelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4- Danos causados pela radiação da luz 

(Fonte: - Ilustração da obra “ Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas”  Cassares (2000)) 

 

Todavia, a biblioteca precisa de boas condições térmicas. A temperatura e a humidade 

estão interligadas. Sublinha Cassares (2000, p. 14), “o desiquilíbrio de um, interfere no 

equilíbrio do outro.” Os dois elementos ao incidirem sobre as matérias de celulose provocam 

danos no papel. Este precisa de humidade para que as fibras da celulose mantenham a 

flexibilidade, porém, o excesso provoca a formação de ácidos ( sulfúrico, clorídrico…) que 

interferem nas colas que se convertem em pó e quebram as encadernações. A este respeito, 

Flieder e Duchein (1993, p. 37)  acrescentam  “o papel, essencialmente composto por fibras de 

celulósicas, é muito higroscópico. As suas propriedades fisicas e quimícas dependem pois do 

teor em água da atmosfera.” As oscilações bruscas da temperatura e  da humidade ajudam ao 

enfraquecimento  e deformação do papel, devido à concentração e  à dilatação das fibras e ao 

aparecimento de  microrganismos,  de insetos e  de roedores.  Os mesmos  autores acentuam que 

“os materiais higroscópios, em particular o papel e o pergaminho, incham quando absorvem 

humidade e contraem-se quando a libertam. Isto leva a importantes modificações dimensionais: 

perda de elasticidade, de maleabilidade e de resistência” (Flieder e Duchein, 1993, p. 38). Beck 
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(1985, p. 12) partilha a mesma opinião de que a ação conjunta da temperatura e da humidade  

produz danos nos documentos como a “alteração do volume dos materiais, bem como o 

crescimento intensificado de um grande número de microrganismos e insetos que desvastam 

coleções de documentos e livros.”  

Se tivermos um ambiente seco e a temperatura alta, as consequências refletem-se no 

envelhecimento natural  do papel, deixando-o frágil e quebradiço. Se a temperatura e a 

humidade relativa for baixa (menos de 35%), os sintomas nos testemunhos escritos verificam-se 

na descoloração das tintas, fissuras edeformação dos documentos. Portanto, a temperatura  ideal 

para documentos gráficos oscila entre 19 a 23ºC e a humidade entre 50% a 60% , como afirmam 

vários autores em diferentes épocas: Crespo e Viñas, (1984); Beck, (1985); Flieder e Duchein, 

(1993); Hernampérez, (1999); Cassares, (2000); Goren, (2010). A ventilação e a circulação do 

ar devem ser garantidas. O ar tem de ser renovado através das janelas, sem corrente direta sobre 

os livros, a possibilitando a criação  de movimentação do ar. Toda a biblioteca deve usar 

aparelhos de ventilação, com filtros de alta qualidade e “possuir um termohigrógrafo  cujos 

registos darão as informações necessárias para melhorar as condições de conservação” referem  

Flieder e Duchein (1993, p. 75). 

Não se podem descurar os efeitos nefastos de deterioração que os agentes químicos  

fomentam  perante  a poluição ambiental e poeiras. 

A manutenção da qualidade ambiental é fundamental para a prevenção da deterioração 

dos materiais da biblioteca. Na era da indústrialização,  a poluição atmosférica é originada pelo 

lançamento de gases tóxicos ( dióxido de enxofre: SO2)  para a atmosfera, produzidos por  

fumos de fábricas, dos automóveis, da queima de lixo, entre outros. É precisamente nos grandes 

centros urbanos  que o ar possui mais resíduos poluentes, nocivos para a conservação dos 

acervos (Beck, 1985).  Mas não podemos esquecer que os poluentes podem existir no próprio 

ambiente do acervo, proveniente de aplicação de vernizes, de tintas nas estantes ou no piso da 

BE “libertam gases prejudiciais à conservação de todos os materiais” expõe Cassares (2000, p. 

16). O mesmo autor considera que  “há dois tipos de poluentes – os gases e as partículas sólidas 

- que podem ter duas origens: os que vêm do ambiente externo e os gerados no próprio 

ambiente”  Ibidem. A combinação do dióxido de enxofre  e  do dióxido de azoto ao misturar-se 

com a água, vinda do ar ou contida no papel, formará o ácido sulfúrico e o ácido nitrico, 

precisamente estes gases ácidos  que se incorporaram na superfície do documento e  provocarão 

manchas de cor castanha e menor resistência.  Na sequência desta reflexão, Beck (1985, p. 12) 

diz que  “os mais danosos são os gases de enxofre, oriundos da combustão de derivados de 

petróleo que se combinam com a elevada umidade  relativa, desenvolvendo o ácido sulfúrico, 

que ataca fortemente papéis e couros.” 
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O ar  poluído é gerado pela poeira acumulada no dia a dia. As poeiras contêm partículas 

químicas, como areia, fuligem, terra, microrganismos, resíduos ácidos e gasosos que advêm de 

combustões gerais. As pequenas partículas aderem ao interior da fibra do papel e são ainda 

absorvidas por meio de ligações químicas.  A poeira é constituída por cristais de finas arestas e 

vértice que corta a fibra da celulose. Então, esta modificação não está apenas na estética, mas 

também na vulnerabilidade do papel.  Por exemplo os cantos das páginas de alguns livros 

apresentam um desgaste que o uso e o movimento vão produzindo através dos grãos de poeira. 

Como ilustra Goren (2010) “O pó, muitas vezes é ácido, contêm partículas rigídas – que agem 

como abrasivos”  e deformam  os documentos bibliográficos.  

Para evitar esses problemas, o responsável da BE tem de manter o acervo  

permanentemente higienizado,  usando o aspirador de pó que  limpa a poeira, mediante sucção 

sem a deixar  no ambiente.  Relativamente aos gases ácidos, deve-se  procurar que no sistema de 

ventilação e aparelhos de ar condicionado  se apliquem filtros de carvão ativo, uma vez que são 

os mais indicados para  absorver estes poluentes (Hernampérez, 1999). 

A proliferação de agentes biológicos podem destruir  coleções e bibliotecas inteiras. 

Insetos (bibliófagos), fungos e bactérias (microrganismos) são elementos desvastadores. Na 

biblioteca  escolar a abundância de livros propicia uma fonte de alimento para um grupo de  

pequenos insetos, devido à composição orgânica  do papel e da cola.  Estes gostam de consumir  

a celulose existente  no papel e  na madeira. Os grandes predadores dos suportes em papel 

podem ser roedores de superfície ( traças, baratas) e roedores internos (cupins e brocas). Como 

sublinha  Beck (1985, p. 22) “ Da ordem dos tisanuros, a traça é um importante predador, 

atacando principalmente as folhas isoladas. Não perfura o papel, mas devasta margens e 

superfícies, podendo remover a escrita.” As traças trespassam as folhas dos livros, cavando 

túneis no sentido do dorso para o interior do livro, à medida que se alimentam; enquanto as 

baratas se desenvolvem com alimentos de ordem vegetal, animal e orgânica. Daí a destruição 

não só do papel como do pergaminho e couro.  

Sem nos apercebermos, os roedores internos alimentam-se à base de celulose e colas e 

têm aversão à luz. O cupim ou térmita, broca ou caruncho são insetos ferozes que atacam as 

estantes de madeira, bem como a celulose dos livros. Quando os livros se encontram em móveis 

de madeira contra a parede, os papéis que contêm lignina, produzidos a partir de pasta de 

madeira, são agredidos, servindo de caminho para alcançarem o seu alimento, noutra parte da 

madeira.  Por vezes, devoram todas as folhas do interior  de um livro, explicita o mesmo autor 

(Beck, 1985, p. 21) “Como as térmitas, não conseguem perfurar folhas soltas, pois necessitam 

de uma resistência que sirva de apoio à perfuração, daí atacarem os documentos que se 

encontram compactados. Os danos apresentados na Figura 6 a), caracterizam-se pelo chamado 
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“rendilhamento” do papel”. Para completar este quadro a escrita fica fragmentada, de difícil 

perceção e leitura do texto. Quer os roedores de superficie, cujo desenvolvimento  se processa 

em tubos de eletricidade ou da água,  quer os roedores internos, que vivem dentro da madeira e 

atacam o mobiliário que abriga a documentação,  reproduzem-se em ambiente húmido e em 

lugar escuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               a)                                                                                                    b) 

Figura 5 -Danos causados aos livros. a) baratas,   b)ação de fungos. 

(Fonte - Ilustração da obra “ Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas”  Cassares (2000)) 

                                                                     

Em condições de elevada humidade e altas temperaturas proliferam os denominados 

microrganismos (fungos e bactérias). As folhas de papel, à base de pasta de mecónica, as colas 

de origem animal e de amido,  utilizadas na produção dos livros, são excelentes nutrientes para 

o seu aparecimento. A sua presença traz consigo a “infeção” dos documentos, obsevada na 

Figura 6 b). Estes agentes provocam  no papel manchas  de várias cores,  de diversa intensidade 

e formas. Inicialmente as manchas têm cor amarelada, que posteriormente se ampliam sob 

diversas tonalidades, de difícil remoção, levando à fragilização do suporte ou mesmo à sua 

decomposição.  

 Existe outro grupo de roedores mamíferos (ratos) que habitam em esgotos, lixeiras, 

entre outros. Sobrevivem em ambientes quentes, húmidos e escuros. Exercem a sua ação 

destrutiva sobre o papel, couro, pergaminho e cola. Estes materiais picados servem para se 

aquecerem ou construirem os seus ninhos. Além de devorarem, em muito pouco tempo, os 

livros e documentos também causam riscos acrescidos na transmissão de doenças ao ser 

humano (Vergara, 2002). 

Todas as ameaças para o acervo provocadas pelos  insetos, microrganismos e roedores, 

são controladas com uma constante higienização e em grande controlo da humidade e da 

temperatura, impedindo assim a sua entrada no acervo. Nos casos mais graves como a 
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infestação, a sua eliminação só é possível com produtos e equipamentos corretos, administrados 

por profissionais especializados.  

De entre os seres vivos, o homem é um dos maiores agressores dos documentos. As 

pessoas cometem uma série de danos, a que Flieder  chamou de “vandalismo e a falta de 

cuidados dos leitores” (Flieder e Duchein, 1993, p. 54), incluindo mutilações no acervo que usa. 

Ao ter o privilégio de ler um livro, com  as mãos sujas ou suadas, o ser humano produz manchas 

e resíduo ácido e gorduroso;  ao dobrar as folhas para marcar as páginas, como se vê na Figura 7 

a), causa o rompimento  das fibras; ao ter uma postura incorreta, com apoio dos cotovelos sobre 

o documento, estraga as capas e solta as folhas do livro); ao escrever  ou sublinhar com caneta 

esferográfica origina danos de marcas pessoais (Figura7 b);  ao aplicar fita  cola, devido à sua 

composição química  provoca acidez e manchas irreversíveis  como as da Figura 7 c); ao 

colocar clipes, agrafos metálicos ocasiona ferrugem, deixando manchas no papel; ao aplicar  

elástico para apertar o livro ou folhas, o enxofre da borracha é afetado pelo ozono e o elástico 

torna-se pegajoso e parte;  rasgar ou arrancar  folhas como se observa na Figura 7 e); arrumar os 

livros de forma comprimida nas prateleiras, obriga o utilizador a puxar pelo topo, como se 

presencia na Figura 7 d), o que pode rasgar a lombada; colocar os livros na estante semi 

inclinados  provocam uma deterioração das encadernações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a)                                                                  b)                                                                  c)                                                                   

     

Figura 6-Danos feitos nos livros. a) Folhas dobradas, b) Livro sublinhado c) Reparação com fita cola 

 (Fonte :-http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/iconografia.php?cod=13) 

 

 

 

 

http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/iconografia.php?cod=13
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                                                         d)                                                                            e) 

                    

d) Dano na lombada superior do livro                             e) Páginas arrancadas 

 

(Fonte:  fig 7 d)- http://www.bprmadeira.org/site/images/documentacao/manualpreservacao.pdf) 

(Fonte: fig.7 e)- http://www.flickr.com/photos/bibliofflch/sets/72157624034618982/detail/) 

  
                                                                                                   

Existem leitores que utilizam com correção os documentos e mesmo assim os livros 

sofrem agressões  de superfície,  que muito os prejudica,  como menciona  Hernampérez (1999, 

p. 146) “ Uma das causas mais graves de destruição da documentação em bibliotecas é o 

desgaste físico devido à consulta e ao próprio uso.” Por vezes, não se danifica o acervo de forma 

deliberada, mas a frequente utilização do mesmo livro ou documento acaba por deteriorá-los. 

Não menos preocupante é a destruição  por vandalismo, furto e guerras. Enquanto a 

destruição causada por microrganismos ou acidez  provoca um dano  massivo sem escolha 

seletiva do tipo de material a destruir, o homem, conscientemente e seletivamente, corta, rasga, 

ou faz anotações em textos, imagens e pinturas de documentos únicos e raros. O furto pode ter 

vários propósitos: o financeiro e evitar a deslocação frequente à biblioteca. A guerra insere-se 

também nas ações humanas cientes e determinadas. Quem não se recorda por exemplo, “durante 

dias dos canhões sérvios dispararem bombas incendiárias contra a Biblioteca Nacional de 

Sarajevo” acentua Hernampérez (1999, p. 249). Estas atitudes intencionais do homem provocam 

o desaparecimento parcial e até a perda total de documentos.  

Para prevenir a situação de vandalismo e furto, danos  apenas comprovados alguns dias 

depois, o responsável da biblioteca, no caso de vários volumes pedidos, deve realizar uma 

vistoria aos documentos antes e depois da entrega (Cassares, 2000). Outra medida possível de 

controlo seria a instalação de visores em circuito fechado, Figura 8 a), sendo  mais eficaz com 

câmaras de vigilância, Figura 8 b) e sistemas eletrónicos contra furtos e vandalismo, 

http://www.bprmadeira.org/site/images/documentacao/manualpreservacao.pdf
http://www.flickr.com/photos/bibliofflch/sets/72157624034618982/detail/
http://www.flickr.com/photos/bibliofflch/4596491652/in/set-72157624034618982
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a)                                                                        b) 

      

Figura 7- Sistema de vigilância , a) em circuito, b) Câmaras de vigilância 

(Fonte: http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/procedimentos_preservacao.pdf) 

 

Os acontecimentos de origem natural, água ou fogo, ocasionam graves danos aos 

documentos da biblioteca. A causa pode desencadear-se de modo natural ( inundações por rios 

ou tempestades,  ventos ciclones, terramotos, raios de trovoada) ou acidental (rebentar a 

canalização da água, telhas partidas, curto circuito) e surgem dentro do próprio edifício, 

provocando a destruição irreversível dos documentos. Estes fenómenos, tal como os anteriores, 

interagem com a celulose do papel, fomentando a fragilidade dos materiais, que origina rápida 

deterioração, se não houver uma intervenção segura e adequada. Hernampérez (1999, p. 118)  

alerta  que “as catástrofes  são fatores de destruição massiva, imprevisíveis e as perdas que 

causam podem ser espetaculares”. Os sinistros naturais causam danos a um elevado número de 

documentos que enfrentam alterações provocados pela água, lodo (inundações) ou temperaturas 

altíssimas (incêndios) que levam à completa destruição do acervo e os que  se salvam, 

ocasionam elevados custos de recuperação. Flieder e Duchein (1993, p. 54) consideram que os 

principais inimigos das bibliotecas, desde sempre, foram estes dois elementos de origem natural, 

“porque ameaça de destruição total, rápida e irremediavelmente irreversível, todos os 

materiais.”  

Toda a biblioteca deve ter como prioridade de conservação um plano de segurança: a 

instalação de dispositivos de deteção e prevenção de incêndios, existência de extintores, portas 

corta fogo, pára raios, inspeções frequentes das instalações elétricas e formação dos 

responsáveis em matéria de desastres.  

 

 

 

http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/procedimentos_preservacao.pdf
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2.3. Suporte e a Tinta Gráfica 
  

Desde os tempos mais remotos que o ser humano quis registar a informação. Para isso, 

"deitou mão” a inúmeros materiais  existentes na natureza; à pedra, aos ossos, às cascas de 

árvores, à madeira eàs  placas de argila que iriam servir de suporte, para a gravação da palavra 

escrita. Outros materiais apesar de se obterem na natureza, são matéria prima em transformação, 

como é o caso do papiro, do pergaminho e do papel, de modo a tornarem-se a base da escrita.  

Esta evolução desemboca, nos últimos anos do séc. XX, na mudança do papel para o ecrã do 

computador. Todas as inscrições gráficas, das mais rudimentares às cultas, chegaram até nós, 

graças ao uso de líquidos próprios (tinta) que os diferentes suportes absorviam.  

Mas afinal, o que vem a ser a tinta? 

Vergara  (2002, p. 29) descreve a tinta como “toda a substância que é mais ou menos 

fluída que é apta para escrever, imprimir, pintar, segundo as técnicas  e os instrumentos 

utilizados em cada uma destas possibilidades.” Vários autores, Hernampérez (1999); Vergara 

(2002)  e Goren (2010) fazem alusão à existência de tintas manuscritas ou caligráficas e 

impressas.   

As tintas manuscritas usavam-se para escrever à mão, no pergaminho e no papel, com 

instrumentos pontiagudos e por vezes metálicos. Hermanpérez  (1999 p. 67) refere que “as tintas 

de carvão são as mais antigas e estáveis.” Por seu lado, Vergare (2002) aponta diversos tipos de 

tinta na escrita: o carvão, a sépia, as ferrogálicas e as metaloácidas. Para Flieder, as tintas 

escritas são divididas em duas categorias: “as tintas de carbono e as metalogálicas” (Flieder e 

Duchein, 1993, p. 28). Os mesmos autores acrescentam que“ no ocidente, desde o séc. XIV, 

quase todas as receitas descrevem as tintas metalogálicas. (…),  são uma combinação de sais 

metálicos (sulfato de cobre ou ferro) e taninos vegetais (casca de árvores, noz de galha, bolota), 

um aglutinante (goma arábica, mel), um solvente (vinho, vinagre) água e adjuvantes diversos” 

(Flieder e Duchein, 1993, p. 31).  

 

 

2.3.1. O Suporte e a Tinta Gráfica Antes de Gutenberg 
 

Desde sempre, o ser humano sentiu necessidade de exprimir ideias e registar atividades. 

Para tal, empregou sinais e signos em diferentes suportes. Uns de longa durabilidade como a 

pedra, a argila ou o metal e outros, de fraca permanência no tempo como o papiro, ou o 

pergaminho (Furtado, O que é o Livro, difusão cultural, 1995). Escrever sobre uma pedra ou 

argila não é o mesmo que escrever sobre um papiro ou papel. A inscrição em pedra, o 

documento em papiro ou o livro foram suportes fundamentais sobre os quais se sobrepõem a 
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matéria gráfica desenhada com tinta. Suporte, grafia e tinta estão completamente unidos. Se 

houver adulteração do suporte, transforma-se inevitavelmente a tinta que permitia observar ou 

ler os símbolos da grafia.  A composição das tintas alterou-se ao longo dos tempos, resultantes 

das mudanças que se iam produzindo nos diferentes suportes. As necessidades materiais de que 

dispunham e as próprias tintas, variam consoante a época histórica. 

Os povos pré históricos, começaram a comunicar ao gravar e pintar desenhos, 

representando figuras de animais, objetos, entre outros, nas paredes das cavernas. Esta “escrita” 

embrionária pode ser visualizada em diversos pontos do mundo, como por exemplo ( Figura 9) 

em Foz Côa, (Portugal), Altamira (Espanha), Lascaux (França), Figura 10. Para gravar e pintar, 

o homem aproveita o relevo das pedras ou das paredes como suporte (arte parietal ou rupestre). 

A tinta de diferentes cores, provinha da própria natureza. O carvão, a argila, musgos, ossos 

carbonizados e o sangue servem para se aplicar na pedra, mediante a junção de gordura animal. 

 

 

 

 

                                          

 
 

 

 

Figura 8 - Gravuras rupestres- Foz Côa (Portugal) 

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rock_Art_Foz_Coa_01.jpg) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Pintura rupestre Lascaux (França) 

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lascaux_painting.jpg) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rock_Art_Foz_Coa_01.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lascaux_painting.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Rock_Art_Foz_Coa_01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Lascaux_painting.jpg
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Na antiga Mesopotâmia, berço da escrita cuneiforme, privilegia-se o uso da argila. Em 

placas de argila molhada, eram gravados desenhos / imagens (escrita pictográfica), símbolos 

(escrita ideográfica) ou símbolos em forma de cunhas, diminuindo o número de carateres 

(escrita cuneiforme). Estas eram secas ao sol, transformando-se em suportes duráveis, mas de 

uso pouco prático, já que após a secagem, era impossível corrigir ou alterar o conteúdo do texto. 

Na antiguidade oriental, a civilização egípcia para além de representar os seres vivos e 

os objetos (escrita hieroglífica) em placas de argila, nas paredes dos templos, nos túmulos 

(murais) e nas estátuas, privilegia o uso de um novo material: o papiro, trata-se de um material 

de origem vegetal, Ceyperus papyrus, abundante nas margens do rio Nilo. Como é que esta 

planta aquática transforma em suporte de escrita? Com perícia e paciência, os egípcios 

descobriram a técnica dessa alteração de forma simples, como descrevem Flieder e Duchein, 

(1993, pp. 17,18) “ Cortavam-se os talos superiores no sentido da altura. Formavam-se assim 

tiras que dispunham sobre tabuinhas humedecidas com a ajuda de água terrosa do Nilo, em que 

a terra servia de aglutinante. Colocavam-se então transversalmente, por cima destas tiras, uma 

segunda camada de tiras, de modo a obter uma rede. Esta rede era prensada, depois seca ao sol. 

Depois era só polir as folhas assim obtidas, colá-las umas às outras e juntá-las sob a forma de 

um rolo designado por  volumen.  Obtinham-se muitas qualidades de papiro, segundo as partes 

de talos superiores utilizadas. O mais antigo volumen conhecido data de 2400 A.C.” Assim, 

Furtado (2000, p. 35) explica que “a textura fibrosa do seu miolo era um material que recebia 

facilmente as tintas, conservava a cor dos pigmentos e era suficientemente macio para permitir o 

livre movimento do pincel de fibras soltas.” Era fácil de escrever nele, graças à rápida absorção 

da tinta sem, no entanto, absorver em demasia, o que era conveniente para garantir o isolamento 

de cada símbolo. Segundo Vergara “o papiro é o suporte mais antigo que se conhece, sobre o 

qual se usou tinta… espécie mais antiga que existe com texto legível proveniente do ano 2500 

A.C.” (Vergara, 2002, p. 29). Também alguns autores, Flieder e Duchein, (1993); Hernampérez, 

(1999), Beck, (1985) defendem que as tintas mais antigas, através do pincel de cana, se registam 

em manuscritos de papiro.  

O Egito conhecia tintas para escrever de cor negra, mas também de cor vermelha que 

vinham de substâncias orgânicas. Este tipo de suporte facilitava a escrita, mas era de elevado 

custo. Perecível à água, à humidade e ao sol e “muito frágil – quase tão quebradiço como as 

folhas secas” salienta Murtrie ( 1982, p. 31). Por ser maleável, podia ser enrolado, sendo o 

primeiro meio de escrita transportável. Goren (2010, p. 12) comenta que este suporte se 

encontrava “apto para a escritura e com peso e dimensões ótimas para o manuseamento e 

transporte,” era o suporte escolhido na época, por ser o mais fiável. 
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 Relativamente à tinta empregue na escrita hieroglífica, esta era composta por uma 

mistura de negro de fumo moído em solução de cola ou goma, moldado em forma de varetas 

seguido de secagem. As varetas para serem utilizadas eram misturadas com água, como explica 

Correia, Sérgio, et al., (s/d, p. 704). Já em Roma, Plínio na sua obra “História Natural” citada 

por Beck, (1985, p. 17) reafirma que “as tintas empregavam a fuligem dos fornos e estufas dos 

banhos públicos, sarro do vinho e marfim carbonizado e uma mistura de fuligem e goma.” 

Correia, Sérgio, et al. (s/d), p. 706) relata que Davy e Winkelmann ao estudarem os documentos 

gráficos que foram descobertos em Pompeia e Herculano concluem que a tinta utilizada era 

composta por negro de fumo, mas isenta de ferro. As mais antigas descobertas de papiros 

escritos empregaram  tintas fixas, à base de carbono, misturadas com goma arábica ou mel. 

“Graças à inércia quimica do carbono, apresentam uma estabilidade química e não oxidam. No 

entanto não penetram bem no suporte, pois as partículas de carbono são excessivamente grossas 

e desaparecem com certa facilidade” destaca Hernampérez (1999, p. 67). “Este suporte foi de 

grande durabilidade e foi usado por egípcios, gregos e romanos para figurar documentos e 

expressões de todo o tipo” afirma (Goren, Manual para la preservación del papel, 2010, p. 12). 

Com a introdução de “papyrus” na Europa, surgiram as palavras nas diferentes línguas: “papel”, 

“paper” e “papier”. 

As tintas feitas de fuligem são as mais usadas durante a Antiguidade.  

As primeiras tintas de escrever foram atribuídas aos antigos egípcios e chineses. No 

mesmo período, os chineses inventavam uma tinta designada de Naquim, isto é tinta da china. 

Esta tinta de cor negra, quando aplicada e seca, dificilmente se apaga. É produzida a partir de 

óleo vegetal queimado, (combustão da laca e da madeira de abeto) misturado com água ou óleo 

de linhaça e cola de peixe ou de outros animais (obtidos do corno do veado, do rinoceronte, pele 

de burro e boi). Esta descrição é defendida por Beck (1985); Flieder e Duchein (1993); 

Hernampérez (1999). 

 A evolução dos materiais  usados também foi acompanhado pela evolução do seu 

formato. Assim do rolo do papiro formatado para se ir desenrolando, à medida que o leitor ia 

passando de coluna para coluna, passámos para o códice composto por várias folhas cosidas. 

(Furtado, 2000). Na Idade Média, o pergaminho continuou a usar-se nos documentos oficiais, 

bem como nos scriptoria, em mosteiros. Muitos pergaminhos foram manuscritos com uma pena 

de bico largo. Os monges copistas pacientemente reproduziam e embelezavam, com iluminuras, 

(Figura 11), as obras greco romanas e muçulmanas, usando várias cores. As tintas eram 

produzidas a partir de corantes animais, vegetais e minerais. As tintas douradas e prateadas 

aplicavam-se sobre o pergaminho colorido que era constituído por “ouro finamente dividido e 

misturado com vinho, goma ou clara de ovo (Correia, Sérgio, et al, s/d, p. 705). 
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Figura 10-  Embelezamento com Iluminuras 

(Fonte :http://1.bp.blogspot.com/_L-aIG-

7AW7I/TGSfS96VI9I/AAAAAAAAJC8/O5Gx_XlGsdA/s1600/Assuncao+da+Virgem,+UTS+MS+49+%28900%29.jpg) 

 

No texto manuscrito aplicava-se cada vez menos a tinta de fuligem aparecendo outro 

tipo de tinta que, segundo Beck (1985, p. 16). “Compunha-se basicamente de sulfato de ferro e 

ácido gálico, sendo este último extraído da noz de galha (nódulos de carvalho); como 

aglutinante, a goma arábica diluída em água.” Vergara ( 2002, p. 30), por sua vez, acrescenta 

que “ No fabrico destas tintas utilizam-se substâncias obtidas da árvore sépia, que são insolúveis 

na água”. Para títulos, capítulos ou partes de texto a realçar aplicava-se a sépia (tinta de cor 

alaranjada). As letras de início de texto ou parágrafos e ornamentação das margens do 

manuscrito empregavam iluminuras decoradas com várias cores, ouro e prata. Nas 

ornamentações douradas ou prateadas em manuscritos de pergaminho aplicavam a tinta 

pictórica. “Foram sendo descobertos inúmeros produtos químicos capazes de produzir tinta 

colorida: sais de cobre e de crómio, óxidos de ferro” (Brito, 2010, p. 106). Nesta altura, as 

fórmulas das tintas eram sigilosas e enterradas com o seu inventor. Devido à limitada produção 

de matéria prima e ao excessivo preço, teria o pergaminho deposto o papiro? A esta questão 

responde outro tipo de material concorrente a estes dois, o papel. Mais uma vez, da longínqua 

China proveio um novo suporte, o mais usado ao longo da história da escrita. O pioneiro no seu 

fabrico utilizou o cânhamo, cascas de árvores, farrapos e trapos selecionados. Como explica 

Canavarro ( 1985, p. 17) “Um chinês chamado Tsai Lun mandou bater, conjuntamente, farrapos 

de seda e cascas de amoreira, crivando posteriormente as fibras separadas pelo batimento, numa 

forma feita de finas lâminas de bambu entrelaçadas.” Esses materiais eram triturados com água, 

através do uso da pedra e posteriormente crivados “enxugavam e secavam a folha assim 

http://1.bp.blogspot.com/_L-aIG-7AW7I/TGSfS96VI9I/AAAAAAAAJC8/O5Gx_XlGsdA/s1600/Assuncao+da+Virgem,+UTS+MS+49+%28900%29.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_L-aIG-7AW7I/TGSfS96VI9I/AAAAAAAAJC8/O5Gx_XlGsdA/s1600/Assuncao+da+Virgem,+UTS+MS+49+%28900%29.jpg
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formada sobre uma pedra lisa, ao sol (…) O papel obtido era aglutinado com cola de arroz e 

alisado com pedra dura.” (Flieder e Duchein, 1993, p. 23). O papel chinês torna-se conhecido 

dos árabes, através das rotas caravaneiras que ligam o norte de África e a Europa ao Oriente. A 

técnica de fabrico foi aperfeiçoada ao longo dos séculos e consoante os locais que o recebiam. 

“A Síria inicia o fabrico de papel de cânhamo, um papel muito fino conhecido pelos antiquários 

como “ Charta Damascena” de (Damasco) e os judeus da Ásia tornaram-se proficientes no 

fabrico do papel” considera Canavarro (1985, p. 17). Com a invasão dos muçulmanos da 

Península Ibérica pelos muçulmanos, o novo suporte da escrita entra no mediterrâneo e 

consequentemente na Europa. Coube à Espanha, especificamente em Toledo e em Valência, a 

dignidade de ser o primeiro produtor europeu de papel, produzido a partir de algodão e trapos 

velhos”esclarece Canavarro (1985, p. 17). Flieder e Duchein (1993, p. 24) declaram que “ o 

fabrico de papel na Europa surgiu em Espanha no século XI tem-se como provável a data de 

1056, para um moinho em Xativa e a de 1085 para um moinho em Toledo.” Goren (2010, p. 13) 

corrobora com esta ideia, mas explica que “contudo, o papel generaliza-se no século XIV na 

Europa, mas só no séc. XVII se expande para a Rússia, Bélgica e Portugal.”  

 A criação de suportes mais maleáveis, de textura fina e leve tinha inicialmente um uso 

secundário, comparativamente com o pergaminho. O papel só no séc. XI é considerado o 

suporte mais comum, mas a sua utilização em massa foi um processo extremamente lento. 

 

2.3.2.  Suportes e Tintas com e após Gutenberg 

 

A grande revolução nestas ferramentas indispensáveis operou-se no séc.XV, com 

Gutenberg. De espírito curioso e perspicaz, este  trabalha durante o dia na lapidação de pedras 

preciosas e à noite no estudo de problemas de “natureza secreta”. Estes suscitam a curiosidade 

de muita gente e não tardou que Gutenberg fosse rotulado de feiticeiro. Os trabalhos que fazia 

ocultamente baseavam-se no aperfeiçoamento do seu invento, numa época em que cada inventor 

corria sempre o risco de ser acusado de feiticeiro. Os processos de impressão, com carateres 

romanos em vez dos góticos, obstaram a que se continuasse a confundir os produtos da escrita 

tipográfica com os da calígrafia (Manguel, 1999). Digamos que a “nova tecnologia” imita o tipo 

de letra manuscrita, dando continuidade ao usufruto  de benefícios  materiais.  Desta forma, a 

imprensa, com a contrafação mecânica, preserva  e fomenta a letra manuscrita em lugar de a 

suprimir. Os primeiros livros impressos assemelham-se de tal modo aos manuscritos que,  ao 

princípio, se acreditava que eles tinham saído das mãos dos copistas. Nesta linha de 

pensamento, para Roger, que segue a opinião de Kendall (2008, pp. 27,28), “ao contrário do que 

se pensava há uns anos – que havia rutura total entre o manuscrito e o impresso - hoje em dia 
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sabe-se que isso não se verificou, tendo havido uma grande continuidade entre a cultura do 

manuscrito e a cultura do impresso até ao séc. XIX.”  

Vemos que os manuscritos, apesar da sua função na sociedade medieval, recebem a 

concorrência de uma inovação tecnológica no séc.XV que revoluciona a produção do livro - a 

invenção da imprensa (Higounet, 2004). Inicialmente, a imprensa era um prolongamento da 

grafia manual ao colocar as ações humanas no papel através da escrita. 

O impacto civilizacional da invenção da imprensa nunca teria acontecido sem o 

aparecimento de um suporte imprescíndivel – o papel. Na verdade, a invenção da imprensa por 

Gutenberg,  na Europa, (Figura 12),  deve-se ao aperfeiçoamento do sistema de carateres móveis 

e  inventou o prelo tipográfico, isto é o mecanismo composto por uma alavanca que fazia 

pressão sobre letras tingidas de tinta que ao entrarem em contacto com o papel, faziam a 

impressão (Higounet, 2004).  

 
Figura 11 - Invenção da Imprensa 

(Fonte: http://www.museutec.org.br/linhadotempo/inventores/johann_gutemberg.htm) 

 

 

Guttenberg produz em Mogúncia, na Alemanha, as primeiras obras compostas com 

carateres móveis em metal e impressos sobre o papel com ajuda de uma prensa manual. Graças 

à mecanização do processo geram-se alguns progressos tecnológicos: a mestria adquirida no 

trabalho do metal e a multiplicação do fabrico do papel.  Mas ao mesmo tempo faz –se com que 

o livro ganhe outras atribuições: aumenta o número de cópias dos livros; diminui o seu custo;  

armazena e faz circular todo o conhecimento mais rapidamente. 

E de salientar que as primeiras obras impressas foram livros religiosos e literários  

renascentistas.  Entre 1450 e 1550 foram impressos mais de trinta mil livros (Burke, 2002) . Em 

http://www.museutec.org.br/linhadotempo/inventores/johann_gutemberg.htm
http://www.museutec.org.br/linhadotempo/Projeto 4/Imagens/Vilna/prensa.jpg
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1456, a tipografia de Gutenberg saiu impresso o célebre livro,que embora caro teve uma venda 

considerável – “ A Bíblia de quarenta e duas linhas.” Supõe-se que o êxito deste grande livro, o 

se deve à descoberta de uma tinta própria para se obter uma boa impressão. Este exemplar, 

impresso sobre velino, foi vendido em Paris como se fosse manuscrito (Burke, 2002). 

A passagem dos copistas à impressão obriga a uma alteração do tipo de tinta aplicada 

nas placas metálicas. A tinta possui caraterísticas como refere Vergar (2002, p. 13), “de 

aglutinante gordo, formado por vernizes de diferentes viscosidades, que se obtêm geralmente 

por cozedura do óleo de linhaça. (…)  As tintas gráficas de melhor permanência e durabilidade 

são as que se usam nas gravuras e são  compostas,  geralmente,  por dois elementos:  o 

aglutinante que geralmente é o verniz de óleo de linhaça e o pigmento que, a maioria das vezes, 

é negro de carvão” Os fabricantes deste tipo de tintas incluem -lhe aditivos que lhe atribuam 

caraterísticas como: secar mais rapidamente e torná-la mais espessa de modo a dar mais corpo à 

tinta, por exemplo o óleo de linhaça permite uma rápida secagem.  

Existe grande variedade de tintas de impressão, conforme os processos usados, o tipo de 

máquinas, as qualidades do papel, e a natureza do trabalho. Podemos considerar três grupos 

básicos de tintas: tintas tipográficas, litográficas, rotográficas entre outras. As duas primeiras 

secam por oxidação e a última  seca por evaporação. As tintas de impressão são  constituídas 

por suspensões de pigmentos em veículos mais ou menos fluídos, formados por misturas de 

óleos secantes ou outros componentes. Os pigmentos usados são escolhidos de entre os 

pigmentos minerais e as lacas, conforme as suas propriedades de compatibilidade, 

dispersibilidade, afinidade para os óleos, resistência  à luz  e a outros agentes. Têm especial 

importância os pigmentos negros do grupo do negro fumo (fuligem fina que surge da combustão 

incompleta de materiais de carbono e usados principalmente para tintas para impressão). Os 

veículos são óleos sicativos com óleo de linho, de resina e de peixe, adicionados a óleos 

minerais (ceras, resinas naturais ou sintéticas, diluentes, secantes e antioxidantes) (Vergara 

2002). 

A partir dos finais do séc. XVIII e início do séc. XIX , com a revolução industrial, o 

fabrico de tintas de escrever passou a ser orientado por regras menos empíricas. A produção de 

tintas, ainda que mantendo os mesmos príncipios, deixa de se produzir artesanalmente e passa 

por processos industriais. Depois da descoberta do ácido gálhico e de outros químicos sobre a 

natureza dos taninos (substância à base de planta solúvel em água e de rápida adesão, utilizada 

para o fabrico da tinta), a tinta de escrever passou a ser fabricada em quantidades crescentes, em 

instalações apropriadas e a partir de matérias-primas mais variadas. No séc. XIX a produção de 

tintas que contêm na sua composição uma grande variedade de pigmentos sintéticos (partículas 

finas e sólidas fabricadas a partir de substâncias químicas, que não se dissolvem em água, mas 
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solúveis em solventes) possuíam baixa resistência à luz. No entanto, Hernampérez (1999, p. 68) 

comenta que “ (…) em meados do séc. XIX, com a obtenção de fucsinas de diferentes cores às 

quais se misturam diferentes aditivos como água, álcool, glicerina, ácidos e aglutinantes 

clássicos, se formam parte da maioria das tintas de escrever atuais”. 

No séc. XX, durante a segunda guerra mundial, o óleo de linhaça usada outrora no 

fabrico da tinta era imprescindível para fins militares. Daí o aumento de nova pesquisa nas 

ciências físico químicas, onde se desenvolvem novos pigmentos e resinas sintéticas. Atualmente 

a produção de tintas manuscritas modernas, usadas em canetas, esferográficas e de feltro, 

contêm corantes sintéticos, de alta viscosidade que podem ser absorvidos pelo papel, sendo 

todos muito sensíveis à luz, como referem vários autores, Beck, (1985); Flieder e 

Duchein,(1993); Vergara, (2002), Hernampérez, (1999). 

No que concerne às tintas de impressão, “as empregadas para máquinas de escrever (fita 

de tinta e carbono) … são menos vulneráveis aos ataques do tempo”  opinam Flieder e Duchein 

(1993, p. 32). Por sua vez, Beck (1985, p. 18) também concorda que as tintas “utilizadas em 

máquinas de escrever apresentam em geral boa resistência” e acrescenta ainda que “as de 

impressão são consideradas permanentes.” Com todas estas revoluções apresentadas, o mundo 

assiste ao invento do sistema de escrita mecanizada, onde uma fita impregnada de tinta, imprime 

sobre a folha de papel, quando se percute a letra assente na haste. Este mecanismo mais usado 

em escritórios, não ocupa o lugar da tipografia. Esta contínua num sistema de impressão de 

imagens, textos registados numa matriz pela transferência de tinta para o papel ou outro tipo de 

suporte.  

Hoje as tintas de escrever são complexas e exigem uma fusão de distintas substâncias; 

pigmentos de origem orgânica ou mineral; dissolventes que espalham os pigmentos e ajudam na 

fluidez e absorção por parte do suporte. Desta forma “os aglutinantes – cola arábica, açúcar, 

cauda de peixe, etc. proporcionam a adesão das partículas ao suporte e evitam que os pigmentos 

se separem e se depositem no recipiente” comenta Hernampérez (1999, p. 67). 

As tintas modernas são compostas de mordentes químicos (substância que liga alguns 

corantes às fibras), embora os pigmentos sintéticos sejam frágeis à luz ( com o passar do tempo 

fica castanha  escura), à água e produtos alcalinos estes não causam danos no papel. 

Depreendemos que, através dos tempos, se fez um variadíssimo de tintas, e que na sua 

essência intervieram compostos de  origem mineral, vegetal e animal, cujos elementos  definem 

as suas propriedades e qualidades. As tintas caligráficas constituídas por um dissolvente aquoso 

de origem vegetal e animal foram substituídas por componentes sintéticos e resinas, dando 

origem às tintas de impressão. Geralmente, as tintas de impressão utilizam pigmentos à base de 

carbono que as tornam permanentes, particularmente, as de cor preta. Assim, para a tinta se 
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fixar no suporte, precisa de um aglutinante que, através de reações químicas, interage com o 

pigmento e o suporte (Vergara, 2002). 

Neste domínio das tintas e quanto à sua conservação, designamo-las por estáveis e 

instáveis. As primeiras são provenientes do Egito e da China, cuja durabilidade se deve à 

qualidade  dos seus componentes. Esta é a opinião de Beck (1985, p. 16) ao afirmar que “ Essas 

tintas à base de fuligem não são agressivas ao papel e apresentam uma boa permanência.” 

Significa que este tipo de tintas possuem neutralidade físico-química perante fatores ambientais 

e apresentam neutralidade em relação ao suporte. As instáveis são as ferrogálicas que a Europa 

adota em vez das tintas de fuligem. Os seus componentes básicos (sulfato de ferro) contribuem 

para “a corrosão irreversível do papel” acrescenta Beck (1985, p. 17),  que pode ser observada 

também em vários manuscritos de pergaminho escritos com tintas ferrogálicas. Geralmente, as 

tintas instáveis têm elementos na sua constituição que de forma clara ou indireta provocam 

alterações da grafia e da tinta que a originou, bem como a componente que a suporta. O 

património gráfico tem por base o suporte e o material que se sobrepõe a ele – a tinta, deixando 

os seus traços de escrita a preto ou de cor. A grafia é um conjunto de códigos que são registados 

sobre o suporte. Ao manusear um suporte, manuseamos a tinta e a escrita. Estes três elementos 

estão unidos. Se conservarmos ou danificarmos um desses elementos os outros irão sofrer os 

mesmos efeitos. 

 

2.4. TÉCNICAS E MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA  

 

Numa BE é inevitável o desgaste dos livros. Por regra, o material danificado é o mais 

requisitado. O livro com “sintomas de doença”  é  muito usado, tem de ser recuperado o mais 

rápido possível, embora jamais se lhe devolva o seu aspeto original. Cabe ao responsável da BE 

realizar reparos imediatos. “Uma vez localizado e identificado o problema, há que intervir 

mesmo que essa intervenção não compita por inteiro à pessoa que detetou o problema.” (Cabral, 

2002, p. 61). 

 A ação do professor bibliotecário prende-se com a prevenção da degradação de 

documentos “por meio de controle ambiental e de tratamento específicos como a higienização, 

reparos e acondicionamento” afirma Cassares (2000, p. 12). A atitude de conservação 

preventiva  pressupõe uma planificação dos riscos, ou seja, prevenir os problemas e reconhecer 

as principais causas da degradação que podem prejudicar parcialmente ou totalmente os 

materiais da BE. “ Assim, a ação mais eficiente é sem dúvida a aplicação de um programa 

gradual de preservação iniciado pelo controlo preventivo dos agentes patogénicos, através da 

higiene sistemática do acervo” Ibidem. 
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O estado de conservação dos livros  parte da observação de danos que raramente 

acontecem de forma espontânea, pois começam por pequenos problemas que se vão acentuando, 

devido ao uso frequente e a fatores externos. Cabe ao professor responsável da BE a avaliação 

que deve “ocupar-se… e não simplesmente preocupar-se” (Goren, 2010, p. 173) quando um 

documento está ou não em bom estado de conservação. Com o preenchimento de uma ficha 

diagnóstica, esta deve identificar os danos e analisar os mais frequentes. Consequentemente, 

deve programar as técnicas de manutenção e a aplicação de recursos adequados que 

proporcionem melhores resultados na conservação básica. Apesar de não possuir conhecimento 

em restauro de documentos escritos, deve realizar reparações simples de forma a neutralizar o 

processo de deterioração no seu início. 

 

 

2.4.1. Higienização e Acondicionamento 
 

Habitualmente, quando pensamos  na ação de prevenção de riscos vem-nos ao 

pensamento a sua aplicação a documentos antigos devido ao seu valor histórico. Como a BE  

possui documentos modernos, esses riscos não existem. A verdade é que o acervo atual é 

constituído por papel de má qualidade e de tintas com pouca resistência, o que justifica a 

aplicação de técnicas e métodos de conservação preventiva. O envolvimento desssas técnicas 

passa por “redobrar os hábitos de higiene” opina Beck  (1985, p. 28). O plano de limpeza 

engloba a sala do acervo, as estantes,  os livros e outros documentos. “Sem limpeza não existe 

conservação,”afirma Goren (2010, p. 153). O pó depositado nos diferentes espaços é um agente 

de deterioração dos materiais bibliográficos.  

Na limpeza de todo o tipo de impurezas superficiais que aderem sobre os suportes 

gráficos,  desde poeiras, microrganismos, entre outros,  recorre-se a técnicas e utensílios 

próprios expostos na Figura 13, de acordo com a resistência do acervo:  luvas, pincéis, trinchas 

suaves, panos de algodão e flanela, aspirador do pó, espátulas, papel mata-borrão, pinças, 

bisturi, pó de borracha, e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblioteca Escolar: Espaço de Memória e de Conservação Preventiva 

 

- 51 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Instrumentos usados para higienização e reparos 

(Fonte: - Ilustração da obra “ Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas”  Cassares (2000)) 

 

 

A limpeza superficial do livro pode ser feita com o pincel, pano, Figura 14 a) , ou 

aspirador do pó, Figura 14 b), “a partir do corte superior (cabeça do livro fechado), seguindo da 

lombada para a ponta e depois outras margens.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                    b) 

Figura 13- Higienização exterior do livro, a) com      pano do pó b)  com aspiradir de pó 

(Fonte : fig 14 a)- http://www.estudiobrigit.com.br/2011/06/dicas-da-brigit-3-brigits-hints-3.html) 
(Fonte fig. 14 b)- http://www.bprmadeira.org/site/images/documentacao/manualpreservacao.pdf) 

 
O interior do livro também necessita de limpeza, devendo passar-se o pincel, folha a 

folha, Figura15 a), junto da costura, onde a sujidade é maior Figura15 b). Oxigenar o livro, isto 

é, folheá-lo várias vezes, previne a sua deterioração, Figura15 c). 

 

http://www.estudiobrigit.com.br/2011/06/dicas-da-brigit-3-brigits-hints-3.html
http://www.bprmadeira.org/site/images/documentacao/manualpreservacao.pdf
http://4.bp.blogspot.com/-3kyCjDxfZVs/Te5JyYPrB2I/AAAAAAAAAcM/NBVVKkhWIaE/s1600/limpando+livros.jpg
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a)                                                                             b) 

 
Figura 14  Higienização  a) da folha, b) da costura do livro 

(Fonte: http://www.fundasantos.org.br/page.php?77) 

 
 

 

 

  

        

 

 

 

 

c) 

c) - Oxigenação do livro 

(Fonte:http://nosleitores.blogspot.pt/2012/06/como-conservar-seus-livros.html) 

 

A limpeza a seco, mediante o uso do aspirador de pó,  nas prateleiras, em vez de água, é 

o mais aconselhado (fig.16). A água  provoca o aumento da humidade relativa no ambiente. O 

uso  de produtos químicos espalha  vapores ácidos, prejudicando substancialmente os livros. 

Caso haja uma forte sujidade,  deve-se passar um pano humedecido numa solução de água e 

álcool 50%, e limpar de seguida com um pano seco. O ambiente higienizado e as estantes 

limpas, de preferência de metal, não atraem microrganismos e preservam os materiais. 

 

 

http://www.fundasantos.org.br/page.php?77
http://nosleitores.blogspot.pt/2012/06/como-conservar-seus-livros.html
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=higieniza%C3%A7%C3%A3o+do+p%C3%B3+dos++livros+na+lombada&source=images&cd=&cad=rja&docid=EcacfLOw_1nAUM&tbnid=Ekk1ruZZtJR0KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arquivoestado.sp.gov.br/preservacao/higienizacao.php&ei=L2KbUfyDCO6r0gWdoIHwCw&psig=AFQjCNGh1x7AMZnBNZrMCRMIkx5VUw5Urw&ust=1369222888929037
http://2.bp.blogspot.com/-_simdVo8ReA/T-kic-vcROI/AAAAAAAAAKg/X8aslm84nzA/s1600/IMG_1567.JPG


Biblioteca Escolar: Espaço de Memória e de Conservação Preventiva 

 

- 53 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Higienização  das prateleiras com aspirador 

(Fonte: http://www.bprmadeira.org/site/images/documentacao/manualpreservacao.pdf 

Os livros devem ser colocados nas prateleiras de forma vertical, com espaços entre eles, 

de modo que os utilizadores os possam  consultar e os  funcionários  limpar. Devem ser 

retirados pelo meio e não pela parte superior da lombada. Empilhar os livros superlotando as 

prateleiras ou colocar um número reduzido que provoque o tombar dos mesmos, ou ainda 

arrumar de forma inclinada, Figura 17 a), são causas que provocam danos irreversíveis. 

A posição horizontal é reservada a documentos de tamanhos enormes, e  no máximo 

três volumes, não devendo o maior ser colocado em cima de outros menores, Figura17 b), dado 

que origina a deformação do suporte.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                               

a)                                                                                             b) 

 

Figura 16 –   Acondicionamento dos livros, a)  mal acondicionados, b) Arrumo correto 

(Fonte: fig 17a)http://www.google.pt/search?q=higiene+dos+livros+com+panos&source=lnms&tbm=isch&sa=) 

(Fonte fig. 17b) Ilustração da obra “ Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas”  Cassares (2000) 

 

2.4.2. Pequenos Restauros 
 

Por vezes, precisam de ser removidos “ os elementos estranhos que venham causar 

danos, tais como grampos metálicos, etiquetas, fita autoadesiva, papéis e cartões ácidos”, 

http://www.bprmadeira.org/site/images/documentacao/manualpreservacao.pdf
http://www.google.pt/search?q=higiene+dos+livros+com+panos&source=lnms&tbm=isch&sa
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=++livros+inclinados+na+prateleira&source=images&cd=&cad=rja&docid=rnyNfDL0SkJatM&tbnid=ztxcZy1LMMuOOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-fileira-de-livros-velhos-na-prateleira-image6510659&ei=-2SbUfqRFse_0QXW3YGABg&psig=AFQjCNFqgKsWXz6px2KtA-hH6_xXXt7iow&ust=1369224639741479
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sublinha  Beck (1985, p. 30). Os agrafos e os clipes são elementos metálicos que oxidam em 

contacto com o papel ou outros oxidantes absorvidos do meio ambiente e provocam manchas 

acastanhadas,  patentes na Figuras 18 a) e b). A limpeza a seco com pó de borracha consegue 

reduzir a intensidade de manchas óxidas ao aplicar movimentos circulares suaves, observa 

Vergara (2002).  O pó de borracha, usada na Figura 19, só pode ser utilizado “caso a integridade 

do papel e das tintas não fique comprometida com essa ação” (Cassares, 2000, p. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                       b) 

Figura 17 –  Limpeza : retirar agrafos a) e clips metálicos b). 

(Fonte: http://infolioartedolivro.blogspot.pt/2011/04/higienizacao-de-documentos.html#!/2011/04/higienizacao-de-

documentos.html) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18 - Higienização com pó-de-borracha 

(Fonte: http://www.uff.br/patrimoniosdeparaty/fplano.htm) 

Se o material a reparar tem fita cola com manchas escuras, isto significa que as colas 

que as compõem são de origem vegetal, logoa limpeza com álcool ou éter absorve o resíduo da 

cola.  Se as colas forem sintéticas e recém aplicadas no papel, devem ser retiradas com o maior 

cuidado, como na Figura 20 a), mas se essas colas já  se entranharam no papel, este facto afeta a 

http://infolioartedolivro.blogspot.pt/2011/04/higienizacao-de-documentos.html#!/2011/04/higienizacao-de-documentos.html
http://infolioartedolivro.blogspot.pt/2011/04/higienizacao-de-documentos.html#!/2011/04/higienizacao-de-documentos.html
http://www.uff.br/patrimoniosdeparaty/fplano.htm
http://4.bp.blogspot.com/--ft_f9rr6II/Tbb3zh1u80I/AAAAAAAAFW0/QqTjAlKazis/s1600/011.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-xYoiYn3-er4/Tbb38ZFQVtI/AAAAAAAAFW4/J3rrvC-M13o/s1600/012.JPG
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sua resistência com o aparecimento de manchas amareladas representadas na Figura 20 b), que 

implicam uma intervenção de especialista (Vergara, 2002).   

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                               

a)                                                                                        b) 

Figura 19- Manchas causadas por colas, a) post-its, b) fita cola 

(Fonte  da fig.20  a)  ttp://www.luiscaldasdeoliveira.com/2007/12/31/comprimir-um-livro-em-2-paginas/) 

(Fonte da figura b)-http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/iconografia.php?cod=13) 

 

    

 

As manchas de água evidenciam-se por uma “auréola que se forma pela sujidade 

arrastada na superfície” salienta Vergara (2002, p. 40). As manchas de água, observadas na  

Figura 21, devido à concentração de impurezas, são de fácil tratamento. O documento molhado 

deve ser colocado entre papéis absorventes (jornais e mata borrão) em local seco e bem arejado 

devendo-se  frequentemente,  revirar as folhas para evitar a existência de microrganismos e 

aumentar a rapidez da secagem,.  Se o documento for manuscrito, a tinta de alta viscosidade  

pode ser absorvida pelo papel, caso haja elevadas temperaturas e humidade relativa. De acordo 

com Beck, (1985), em situações mais graves, a corrosão do papel tem de receber tratamento por 

um especialista.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 20- Livros danificados com água 

(Fonte: http://www.flickr.com/photos/bibliofflch/sets/72157624034618982/detail/) 

http://www.luiscaldasdeoliveira.com/2007/12/31/comprimir-um-livro-em-2-paginas/
http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/iconografia.php?cod=13
http://www.flickr.com/photos/bibliofflch/sets/72157624034618982/detail/
http://www.flickr.com/photos/bibliofflch/4596495176/in/set-72157624034618982
http://www.learnius.com/lcoblog/wp-content/uploads/2007/12/book-post-its1.jpg
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Os maus tratos contínuam quando os livros são mais requisitados e os utilizadores lhe 

causam cortes e rasgões. O seu conserto não deve ser com fita cola, mas “com finas tiras de  

papel de seda, de boa transparência, de 0,5 ou 1cm de largura,  que serão colados com goma 

cozida de farinha de trigo. Tais tiras de papel serão rasgados no sentido longitudinal à fibra” 

(Beck, 1985, p. 16), (Figura 23). Atualmente existem colas próprias e especiais  em substituição 

da cola de goma. Cassares ( 2000, p. 34)  afirma que “ Basicamente, os materiais usados para a 

execução de pequenos reparos em documentos de biblioteca e de arquivo se resumem a adesivos  

e papiés especiais. Os adesivos restringem-se a cola própria para reparos de suporte . (…)  Os 

papéis apropriados para reparos em suporte são constituidos por fibras especiais de natureza 

quimicamente neutra” Figuras 22 a) e b). As colas de amido são solúveis em água e depois de 

seca pode ser reversivo. As fitas próprias possuem fibras que se integram de imediato com a 

fibra do papel quando aplicadas em folhas descoladas e rasgões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                                 b) 

Figura 21– Materiais para rasgões.  a) Papéis Japoneses, b) adesivos especiais 

(Fonte da fig.22 a): Ilustração da obra “ Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas”  Cassares 

(2000)) 

(Fonte da fig. 23 b): fotografia pessoal (2013) 

 

                             

Figura 22 - Rasgão e respetivo conserto com papel japonês 
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(Fonte da http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/42411) 

A encadernação  das obras “sofre” imenso  quando os utilizadores puxam o livro  da 

prateleira pela borda superior da lombada,  como na Figura 24 a), ou apoiam os cotovelos sobre 

o livro aberto, provocando o soltar das capas e das folhas, Figura 24 b). Esta situação merece do 

responsável da BE parar o processo de deterioração e pedir ajuda aos especialistas. Antes de o 

enviar aos especialistas, deve recorrer à higienização do livro, e colocá-lo numa embalagem de 

proteção (caixa, pacote) para ser enviado à reencadernação. A embalagem dos documentos  tem 

de ser em cartões livres de acidez (Kraft), Figura 24 c). de modo a não contaminarem o restante 

acervo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                                       b) 

Figura 23-  Danos na encadernação: a) Rasgão na lombada, b) capas soltas 

(Fonte: fig 24 a) http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/iconografia.php?cod=13) 

(Fonte fig.24 b) http://bibliotecafop.blogspot.pt/2011/07/campanha-de-conservacao-do-acervo-da.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          c) 

 

Figura 24 c) - Embalagens para livros e documentos avulsos. 

(Fonte: - Ilustração da obra “ Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas”  Cassares (2000)) 

http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/42411
http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/iconografia.php?cod=13
http://bibliotecafop.blogspot.pt/2011/07/campanha-de-conservacao-do-acervo-da.html
http://3.bp.blogspot.com/-M8_qsG3FeGs/TjKdyG3ZaOI/AAAAAAAAAHk/4PCWVz8y0tk/s1600/acervo+015.jpg
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2.5.  O papel do professor bibliotecário na conservação do acervo 
 

Hoje a BE não é apenas um mero depósito de recursos materiais  (suportes 

bibliográficos e digitais), mas um espaço dinâmico impulsionado por recusos humanos            

(professor bibliotecário e funcionário(s) da biblioteca).  A figura de um  professor bibliotecário 

escolar torna-se importante pelos  atributos que desempenha,  entre eles o de ser “um educador  

tanto nos aspetos formais e informais” afirma Calixto (1996, p. 139). Já desde 1979 que as 

Linhas Orientadoras da UNESCO, citado em Calixto, (1996  p. 137) argumenta que “em cada 

escola deve haver pelo menos um bibliotecário escolar profissional especialista, em média, a 

tempo inteiro.” Reconhece a necessidade de liderança que proporcione o planeamento, o 

funcionamento, a organização, a dinamização e a gestão. Sublinha ainda o documento da 

UNESCO, que “os bibliotecários escolares são também responsáveis por uma efetiva 

administração e orgnização da biblioteca escolar,” Ibidem. Assim sendo, uma das suas funções é 

ser  biblioteconómico, isto é, na visão de Calixto “ aqueles que têm a ver com a selecção e 

aquisição de materiais, o tratamento técnico documental, a organização e prestação de serviços 

bibliotecários, e obviamente a informática” (Calixto, 1996, p. 140). Faz parte da incumbência do 

professor bibliotecário o tratamento técnico documental, que de  algum modo, implícitam a 

preservação dos acervos. 

Na década de 90 não existia uma carreira profissional de bibliotecário escolar. A 

escolha envolvia alguma controvérsia,  colocando-se a questão do seguinte modo: “o que será 

mais viável, mais eficaz, o que produzirá mais resultados a curto prazo, fazer de alguns 

professores bibliotecários ou fazer de alguns bibliotecários professores?” pergunta Calixto  

(1996, p. 146). Na sua opinião, indo ao encontro  da definição  feita pela UNESCO, acrescenta 

que, “posso adiantar que me inclino claramente para o caminho  de procurar entre os 

professores, de preferência entre os que já estão ou estiveram ligados ao trabalho em biblioteca 

escolar” Ibidem. Em 2009, o Ministério da Educção determina a criação da função de professor 

bibliotecário, com a Portaria 756/2009 de 14 de julho. Este reconhecimento legal do professor 

bibliotecário na escola do ensino básico e secundário obriga a um perfil de formação académica 

ou especializada para o cargo. O seu papel na escola é capital, já que, como sintetiza Silva, 

(2002, p. 280) “tem a seu cargo orientar o funcionamento da BE, dinamizá-la, promover 

iniciativas e actividades, prestar apoio a projectos da escola a actividades lectivas, e aderir a 

colaborações várias para levar a cabo as suas funções.”  Para além da sua formação pedagógica, 

o docente bibliotecário deve possuir formação na gestão, difusão e supervisão geral do 

funcionamento da biblioteca. No contexto atual, onde o conhecimento é mais difundido pela 

internet, a BE tem de definir as suas prioridades de ajuste com o orçamento disponível, 
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adequando-o às necessidades de resposta ao currículo e à comunidade em que se insere. O papel 

de gestor contínua como outrora ligado não só à seleção da coleção como também  à 

biblioteconomia.  

Logo, o professor responsável pela biblioteca  deve ter em mente ações necessárias,  

para conseguir a manutenção, em bom estado de todos os materiais existentes na biblioteca. O 

objetivo de prevenção de danos nos diferentes suportes, implica a limpeza do espaço e dos 

materiais, bem como  proporcionar condições ambientais apropriadas ao acervo, como a luz, a 

temperatura e a humidade relativa do espaço. Relembrar também a sensibilização do utilizador 

no uso adequado dos equipamentos e documentos. Recorrendo ao documento “Gestão da 

Coleção  Rede de Bibliotecas Escolares,” de 2011 este aponta sinteticamente para uma área 

pouco desenvolvida nas bibliotecas escolares: a preservação ou conservação preventiva.  No 

entanto, aborda a questão da preservação, tarefa que “ passa por duas vertentes essenciais: 1-  a 

conservação e 2-  o restauro” (Ministério E. , 2011, p. 6). Nesta sequência  numa conferência 

proferida por Maria Luísa Cabral, na Faculdade de Letras do Porto, esta refere que “a 

manutenção e preservação deficiente dos equipamentos e dos materiais de uma coleção, são 

barreiras que se erguem no acesso dos utilizadores aos documentos” (Cabral, 1996, p. 19). Pode 

dizer-se que compete ao docente responsável realizar uma boa gestão da coleção, não só em 

suporte de papel como digital: catalogar, inspecionar, reparar/preservar e substituir. Mas a 

missão da BE não é conservar nem arquivar materiais. O professor bibliotecário não é um 

especialista em restauro, mas deve realizar pequenos reparos ou restauros, cingindo-se ao 

mínimo, visando interromper um processo de deterioração acelerado. Perante a degradação de 

um livro, de imediato tem de intervir com técnicas e utensílios apropriados com vista à sua 

conservação preventiva. Uma das facetas de um programa de conservação é, sem dúvida, a 

higienização de forma sistemática do espaço e do acervo. Hoje, aos profissionais de biblioteca 

exige-se uma multiplicidade de competências já referidas, mas no que se refere à conservação 

preventiva esta continua a ser um área pouco desenvolvida. Por razões de vária ordem, não 

compensa gastar esforços, tempo e dinheiro no tratamento documental danificado numa BE. 

 O desbaste ocorre aquando do inventário anual, retirando os documentos mais 

danificados e os menos usados pelos utilizadores, de modo a libertar espaços nas estantes. 

Todavia, na BE o procedimento de recuperação de materiais danificados assume a forma de 

depósito, de destruição e de  substituição. O desbaste ou seleção dos documentos rege-se por 

leis políticas da própria biblioteca ou dos governos. Segundo as orientações da “Gestão da 

Coleção” (2011 pág.6) entende-se por desbaste nas BE “um conjunto de procedimentos que 

decorrem da análise dos critérios”, tendo em conta a “ melhoria da qualidade dos recursos 

documentais”. 
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De facto, o docente bibliotecário conta com outro recurso humano – o(s) funcionário (s) 

da biblioteca. O desempenho da  sua função  é diversificado e de acordo com a organização da 

biblioteca.  A sua intervenção vai ao encontro das orientações emanadas pelo responsável da 

biblioteca, considerando-o essencial no contacto com os alunos e cuidados do acervo. Neste 

âmbito, o funcionário da biblioteca deve possuir formação para desempenhar as suas funções 

com competência e profissionalismo.  
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2.ª PARTE  - PLANO DE INVESTIGAÇÃO 
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CAPITULO I  

 

1. Fundamentação das Bibliotecas Selecionadas 

 

A investigação que nos propomos levar a cabo decorreu nos anos letivos 2011/12 e 

2012/2013. 

Iniciamos o contacto  on line com o coordenador interconcelhio da Rede de Bibliotecas 

Escolares (RBE) para marcar uma entrevista. Seguidamente selecionamos, aleatoriamente, 

quatro escolas diferenciadas: uma pública, uma particular, uma privada de solidariedade social e  

uma instituição em regime fechado (sistema prisional) do distrito da Guarda.1 A autorização 

fora concedida telefonicamente pelos diferentes diretores das respetivas escolas e marcámos 

encontro com os responsáveis ligados à BE, dessas escolas, com o intuito de estudar os 

diferentes tipos de atuações,  no âmbito da prevenção dos agentes de deterioração e da 

higienização do acervo. A instituição em regime fechado (sistema prisional) necessitou de uma 

autorização hierárquica e só depois foi possível a marcação telefónica.  

 Tanto o coordenador interconcelhio como as escolas contactadas acederam participar 

neste trabalho autorizando  a gravação de audio em suporte informático ou outro, desde que 

houvesse garantia de confidencialidade da identificação das mesmas à exceção do 

estabelecimento prisional e regional da Guarda. 

 

2. Procedimentos de recolha de dados 

 

O procedimento de recolha de dados para este estudo baseou-se numa entrevista oral,   

posteriormente transcrita e observação in loco.  

No que concerne à biblioteca pública, leciona o ensino básico, do sétimo ao nono ano de 

escolaridade e o ensino secundário, do décimo ao décimo segundo anos. O responsável pela BE, 

tem formação em (pós graduação) na área.  Disponibilizou parte do seu tempo, para  nos  

receber e responder à entrevista gravada em telemóvel. Quando nos deslocámos na data 

marcada,  observámos a organização da BE de acordo com as regras da RBE, isto é, uso de 

estores nas janelas para proteger o acervo do sol, estantes afastadas da parede, 

acondicionamento  dos livros  na posição vertical com trava livros, higienização do espaço 

físico, das prateleiras, das mesas e dos livros.  

                                                 
1 Anexo 1- Localização geográficas das escolas selecionadas 
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Escolhemos uma escola particular num outro ponto do distrito. Essa escola recebe 

alunos do Curso de Educação e Formação ( CEF) nível 2 e 4. Ao estabelecermos o contacto  

telefónico com a direção fomos  informados que os livros da BE iam ao encontro dos conteúdos 

lecionados, ligados à especificidade dos cursos. Mesmo assim, insistimos na possibilidade de 

entrevistar a pessoa responsável pela BE, garantindo a confidencialidade das declarações 

prestadas.  Assim que a autorização foi concedida, deslocámo-nos lá na data marcada. À nossa 

espera encontrava-se uma funcionária administrativa, que de imediato  se prontificou a 

responder às questões no exíguo espaço da BE. Preparámos o gravador de voz em suporte 

informático pessoal e enquanto nos sentávamos observávamos a existência de pó nas mesas de 

trabalho. Concedida a entrevista  foi-nos permitido observar mais atentamente a biblioteca. 

Numa observação in loco verificámos que o sol entra pelas clara bóias e incide sobre alguns 

livros; as estantes estão encostadas às paredes, com  livros semi deitados nas prateleiras por falta 

de trava livros e algum pó nas prateleiras. Ao longo da conversa verificámos que esta 

funcionária não possuia formação, nem saber para estar à frente da BE e que nunca pensaram 

em se candidatar à RBE.  

 Depois de ultrapassadas algumas dificuldades, por telefone, conseguimos permissão 

para a realização da terceira entrevista. Partimos  numa nova direção do distrito da Guarda ao 

encontro da escola Privada de Solidariedade Social (IPSS). Aí leciona-se desde o ensino pré-

escolar, até ao 3.º ciclos do ensino básico. No dia marcado fomos encaminhados para o gabinete 

do Diretor Pedagógico da escola  que,  prontificou-se a ser entrevistado por ser a pessoa mais 

indicada, devido à sua longa experiência em trabalho de biblioteca. Questionámos  se não 

existia outro responsável pela BE e informam-nos  que  havia um docente que  trabalha  dez 

horas na biblioteca por semana exercendo a sua função, especialmente nos intervalos e nas 

horas de estudo pós letivas. Apesar da nossa insistência em conversar com o responsável da BE, 

este não foi autorizado. Iniciámos a nossa conversa em gravação de voz em suporte informático 

da escola. O entrevistado e o docente da respetiva  BE  não têm formação específica nesta área, 

mas desenvolvem o seu trabalho a partir da experiência adquirida.  

Finalmente, contactámos  a última instituição  escolhida que foi o estabelecimento  

prisional. No pedido de autorização via telefónica, com a substituta da Diretora, informaram - 

nos que carecia de um pedido dos Serviços Prisionais Nacionais, redigimos  um requerimento 

de autorização.2 Recebida a confirmação a nível dos Serviços Prisionais Nacionais3, a Diretora 

permite a entrada até à biblioteca,  acompanhada por um guarda prisional.  Mal entramos, 

deparamo - nos com uma parede deteriorada com uma cor a contrastar com as restantes paredes 

                                                 
2 Anexo 2- Requerimento de autorização aos Serviços Prisionais Nacionais. 
3 Anexo 3- Resposta ao pedido de autorização  
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brancas, janelas bastante rasgadas com proteção de portas de madeira, mas sem qualquer 

utilização, pois o sol batia em alguns livros. As mesas e cadeiras de trabalho estavam bastante 

danificadas.  Em compasso de espera,  houve tempo de observar o estado de conservação dos 

livros, com fita cola e agrafos. A responsável da BE, apresentou-se como técnica superior de 

reeducação, com bastantes anos de serviço nesse estabelecimento prisional e com tempo muito 

limitado. A conversa inicia-se com a apresentação do objetivo do presente trabalho e passámos 

posteriormente à gravação em audio da  entrevista. Informou  no final desta que o cargo na 

biblioteca era esporádico e partilhado com um preso, responsável pelas requisições e entregas 

dos livros, verificando o seu estado, na hora do retorno, acrescentando que caso houvesse algum 

dano o recluso em causa era penalizado. Esta responsável não possuia qualquer tipo de 

conhecimento, nem frequência de ações de formação neste campo de estudo.  

Os participantes entrevistados, foram sempre autorizados pelos diretores dos diferentes 

estabelecimentos de ensino e das instituições. Nesta escolha houve divisão em dois grupos: um 

grupo de participantes que efetivamente estão à frente da BE (Escola Pública, Particular e 

Estabelecimento Prisional); outro grupo que não era o responsável direto pela BE (Diretor 

Pedagógico) da Escola  Privada (IPSS). 

 

 

CAPÍTULO II 

 

1. MÉTODO E METODOLOGIA 

 

O estudo de um caso consiste na observação detalhada de um contexto, ou de um 

indivíduo, de uma única fonte de documentos ou acontecimentos específicos (Merriam 1998). 

Este método utiliza-se em situações de estudo de casos particulares onde se começa por escolher 

as pessoas que irão ser entrevistadas e os aspetos a aprofundar. 

A investigação em causa procurará evidenciar aspetos de fundamentação teórica, 

mediante o método de estudo empírico. Houve necessidade de definir a população e delimitar o 

campo de estudo atendendo ao tempo disponível. Trata-se de um estudo de caso comparativo  

em diferentes tipos de escola. A recolha das respostas dos intervenientes serão comparadas e 

contrastadas. Esta metodologia foi escolhida como a mais adequada ao objeto de estudo, onde o 

investigador tem pouco controlo sobre os acontecimentos num contexto de vida real. O estudo 

de caso é “uma investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro do seu 

contexto de vida real” salienta Yin (2005, p. 32). O estudo de caso “é uma análise descritiva”  
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que por observada na reflexão (Merrriam 1998 p.27),  permite um estudo dos fenómenos e 

experiências dos bibliotecários numa perspetiva qualitativa. Os aspetos a estudar fazem 

referência a uma população restrita (bibliotecários escolares do ensino básico e secundário) que 

ao localizarem-se em ambientes e espaços diversificados serão  analisadas de forma intensiva e 

profunda. A investigação em causa,  procura saber o conhecimento e a identificação dos danos 

do acervo e o respetivo reparo,  a qualificação dos recursos humanos em relação às práticas de 

conservação do acervo e a informação relativa à higienização das prateleiras, dos  livros e do 

espaço físico.  

.  

 

1.1. Instrumentos e técnicas de recolha de dados  
 

Após a definição do método mais adequado ao trabalho de investigação, é necessário 

definir técnicas e instrumentos a utilizar para obtermos resultados que nos levem à construção 

do conhecimento.  

Para a concretização da recolha de informação optámos pela observação in loco e a 

entrevista. 

Observar implica uma atenção  “orientado por um objetivo final ou organizador e 

dirigido a um objeto para recolher informações sobre ele,” afirma  Ketele (1999, p. 24). Ao 

olharmos, selecionamos objetos e situações ligadas  à  investigação e que na prática nos permita 

aferir a informação essencial à análise prevista no estudo de caso. Para além da observação in 

loco recorremos também à entrevista, através de  realização de questões orais às pessoas 

selecionadas, cujo grau, segundo Ketele (1999, p. 18) de “ pertinência, validade e fiabilidade é 

analisada na perspetiva dos objetivos da recolha de informação.” 

O assunto proposto é atual e mediante a entrevista complementada com a observação in 

loco, permite uma melhor compreensão do problema apontado. 

Consideramos pertinente realizar a entrevista semi - estruturada ou semi - diretiva, onde 

o entrevistador faz as questões e procura ajustar a orientação desta com certo desenvolvimento  

e liberdade das respostas por parte dos entrevistados. Também nos permitiu obter dados 

comparáveis entre vários participantes selecionados, ao responderem todos às mesmas questões.  

A técnica de recolha de informação, através da comunição verbal levou a uma 

preparação prévia, onde todos os participantes tiveram antecipadamente acesso às questões que 

iriam ser colocadas e tempo de leitura e reflexão antes de qualquer gravação em audio. Houve  

também o cuidado de comunicar o objetivo a atingir e garantir que as informações dadas na 

entrevista teriam tratamento confidencial. Os dados obtidos oralmente passaram a ser transcritos 

para posterior análise. 
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Os instrumentos usados neste estudo foram o registo audio em suporte informático 

pessoal, da escola e telemóvel.  

 

Iniciámos a entrevista4 ao coordenador interconcelhio, entidade responsável da RBE. A 

entrevista apresenta num texto inicial, os seus objetivos  (Bogdan e Biklen, 1994), inclui 

também uma indicação da entidade, e ou pessoa e título, respeitando a sua confidencialidade.  

Transcritas as resposta da entrevista5 estas irão fornecer parâmetros para outras. Permite  

a recolha de informação mais detalhada de modo a validar a criação do guião para a entrevista 

aos bibliotecários escolares e comparar as respostas respetivas. A partir de uma entrevista mais 

livre e exploratória, permite-nos estruturar outras entrevistas para se obter dados comparáveis 

num tipo de amostra mais alargada. O estudo desta investigação será testado com as práticas 

concretas dos bibliotecários escolares.   

Mediante as respostas do coordenador interconcelhio, pretendemos aprofundar e 

esclarecer a amplitude de adesão à RBE, higienização do acervo e as políticas desenvolvidas no 

âmbito da conservação preventiva na BE. Faculta-nos também a elaboração de um guião que 

ajudará na reflexão dos objetivos do estudo, questões ou tópicos que irão ser abordados e objeto 

de análise, seleção da população e da amostra de indivíduos a entrevistar. 

A partir deste trabalho, planificámos um guião com questões semiestruturadas, para a 

entrevista oral,6 aos responsáveis das bibliotecas selecionadas. No início da entrevista 

informarmos a especificidade do trabalho de campo. 

 

Tabela 1 - Guião da estrutura da entrevista aos bibliotecários escolares. 

Objetivos da entrevista  Questões da Entrevista 

- Identificar o tipo de escola, 

níveis de ensino e inserção da 

BE na rede da RBE 

 

- Recolher elementos 

relativos à experiência 

profissional na BE. 

 1- Que tipo de escola se insere a Biblioteca Escolar e está 

integrada na RBE? 

2- Quais os níveis de escolaridade lecionados nessa escola ou 

instituição? 

3-Indique a função e tempo de serviço desempenhado como 

bibliotecário.  

 

 

-  Avaliar a preparação que os 

professores bibliotecários, ou 

outros técnicos têm na 

4- A biblioteca precisa de ser limpa. Pode explicar quem  

realiza esse serviço e qual a periodicidade da limpeza do piso, 

prateleiras e livros. 

5- Mencione as técnicas, instrumentos e produtos usados na 

                                                 
4 Anexo 4- Entrevista ao coordenador interconcelhio da BE 
5 Anexo 5- Resposta à entrevista do coordenador interconcelhio da BE 
6 Anexo 6- Entrevista dada aos bibliotecários 
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higienização e simples 

restauros nos livros da 

biblioteca de que é titular. 

higienização do piso, prateleiras e livros. 

 

6- Como bibliotecário pensa ter preparação para a 

conservação preventiva dos acervos existentes na biblioteca? 

 

7- O empréstimo dos livros pode dar azo a que estes sofram 

alguns danos como por exemplo: rasgões, manchas de água, 

agrafos, clips, riscos, colagens com fita cola. Como 

bibliotecário que tipo de intervenção adota perante tais 

situações?  

 

8- Nos livros mais consultados, possivelmente, surgem 

destruições na encadernação. Que tipo de medidas de 

“primeiros socorros” adota no seu tratamento? 

- Analisar a função educadora 

da biblioteca escolar através 

de ações de sensibilização 

para os frequentadores e a 

preocupação de recurso a 

outras entidades. 

9- Procura dinamizar ações de sensibilização para o público 

alvo (alunos, professores e encarregados de educação) sobre 

estes danos? 

10- Neste processo pede colaboração a que entidades? 

 

- Examinar o papel   

interdisciplinar  da biblioteca 

escolar. 

 

11- Sendo a biblioteca um espaço interdisciplinar, pensa que 

os docentes das disciplinas de física, de química, de biologia, 

entre outras, poderiam dar o seu contributo na aplicação dos 

conhecimentos aos alunos e facilitar a 

preservação/conservação dos livros?  

 

- Apreciar a recetividade da 

sugestão de os alunos 

reparem pequenos danos. 

12- Considera uma boa solução reparar pequenos danos com a 

colaboração de uma equipa de conservação preventiva 

constituída por alunos da escola?  

13- Já tinha pensado neste assunto?  Se sim, apresente o(s)  

motivo(s) de ainda não ter implementado esta medida. 

- Agradecimentos aos 

intervenientes e garantias de 

confidencialidade. 

 

 Bem-haja pela sua colaboração. 

 
Com o objetivo de se compreender o fenómeno em estudo em profundidade elaborámos 

também, um guião para a  construção de uma ficha de observação in loco, 7onde registaremos, 

em tempo real, as nossas perceções diretas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Anexo 7 – Ficha de observação in loco 
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Tabela 2 - Estrutura da ficha de observação in loco. 

Áreas de estudo  Observações diretas in loco 

Equipamentos: 

- Estantes 

- Prateleiras 

-Pastas de recolha de documentos 

 

- Aparelhos de medição   

 

- Livros na vertical , trava livros 

- Superlotadas,  semi inclinados 

- Argolas metálicas ou plásticas 

- Temperatura 

- Humidade 

- Nenhum 

 Higienização: 

- Limpeza do piso 

- Limpeza nas prateleiras 

-Limpeza dos livros 

 

- Piso sujo ou limpo  

- Pó e alguma sujidade 

- Pó 

Estado físico das obras gráficas: 

- Encadernação 

- Folhas  

- Marcações nos livros  

-Capas soltas 

-Folhas rasgadas, riscadas, coladas com fita 

cola 

- Clips, auto colantes, folhas dobradas 

Meio ambiente: 

- Paredes húmidas 

- Janelas  

- Plantas naturais 

- Paredes de cor escura 

-  Com ou sem proteção (estores ou cortinas) 

- Junto dos livros ou afastadas 

Ação Humana: 

- Sol a incidir diretamente sobre os livros 

- Estantes encostadas às paredes 

- Uso de fita cola  

-Estantes perpendiculares às janelas; não 

correr os estores 

- Paredes com humidade 

- Folhas e capas dos livros,  

 

 

1.1. Tratamento e análise dos dados 

 

1.1.1.  Entrevistas  
 

A nossa amostra parte, segundo Hill e Hill (2005), do universo que é selecionado. Este 

estudo não tem pretensão de ser exaustivo. Pretendemos uma análise rigorosa da investigação 

aos conhecimentos dos bibliotecários de quatro escolas diferentes, ao universo temático, relativo 

à  higienização e conservação preventiva do acervo, em suporte de papel, material maioritário 

nas BE.  
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Seguir um plano que oriente o nosso trabalho é fundamental. Para Lessard-Héber (1996) 

a organização da recolha dos dados facilita a apresentação dos resultados na exposição final. 

Deste modo, as questões devem ser claras, a fim de facilitarem a análise. O mesmo autor 

acrescenta que a apresentação dos resultados se deve organizar em tabelas para os dados 

qualitativos e em gráficos só os quantitativos. 

É precisamente na base de quadros que será analisado o conteúdo das entrevistas. 

             Mas afinal o que é a análise de conteúdo?  

É um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais delicados, em constante 

aperfeiçoamento, que se aplica a discursos extremamente diversificados. Nesta linha para 

Lazarsfield e Berelson, na opinião de Bardin (1977, p. 17) concluem que “ a análise de conteúdo 

é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

qualitativa do conteúdo manifesto da comunicação.”  

A análise qualitativa, ou seja o conteúdo, para além do valor intrínseco, proporciona 

informações importantes sobre as ideias e projetos dos entrevistados. “A análise de conteúdo, 

como método, não possui qualidades mágicas” e “raramente se retira mais do que nela se 

investe, e algumas vezes até menos” (Bardin,1977 pp. 20, 21). Quanto ao esforço de 

interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois polos do rigor da objetividade e da 

abundância da subjetividade. A entrevista apresenta desvantagens no respeitante às respostas, 

que pode ou não explicitar,  de forma precisa a opinião dos intervenientes, o que suscita uma 

limitação da pesquisa. O tratamento da análise de conteúdo pode ser trabalhado de diferentes 

formas, embora adotássemos a seleção de conteúdos aproximados e subjetivos para demonstrar 

a objetividade ao que as respostas dos entrevistados são submetidas (Bardin, 1977).  

Iniciamos o tratamento e análise dos dados com a caraterização dos entrevistados 

atribuindo um código às diferentes escolas. Seguidamente passamos ao estudo da opinião dos 

entrevistados, identificando reflexões idênticas e confrontarmos as suas respostas com as do 

coordenador interconcelhio. Começámos com a “leitura flutuante” (Bardin, 2004, p. 90) ou seja, 

uma pré análise, onde se destacam opiniões, formas de pensar, com aspetos mais significativos, 

comuns e divergentes. 

Apresentamos em quadro, a estrutura da entrevista e o tratamento dos dados obtidos de 

cada questão.  
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Tabela 3 - Caracterização dos entrevistados - bibliotecários escolares. 

 

Variáveis de caracterização dos entrevistados 

 

Objetivos da 

entrevista 

 

Designação  da 

escola  

 

Níveis de escolaridade  

 

Função dos 

intervenientes  

Experiência 

Profissional 

na BE 

 

 

 A - Identificar o 

tipo de escola, 

níveis de ensino 

e inserção da 

BE na rede da 

RBE 

 

 

 

 

 

B-Recolher 

elementos 

relativos à 

experiência 

profissional na 

BE. 

 - Escola Pública.  

-A BE está 

integrada na RBE 

  

(BE –P) 

-Alunos desde o 7.º ao 

9.º ano do ensino básico 

e turmas do secundário, 

do 10.º ao 12.º ano. 

Professor 

bibliotecário com pós 

graduação em BE 

 

7 Anos 

-Escola Particular  

- A BE não aderiu 

à RBE 

 

(BE –M) 

Cursos de Educação e 

Formação: nível 2 

(equivalência ao 9.º ano) 

e nível 4 equivalente ao 

( 10.º;11.º e 12.º anos) 

 

Funcionária 

administrativa  

   

    

11 Anos    

- Escola Privada 

de Solidariedade 

Social- (IPSS).   

- A BE não aderiu 

à RBE 

 

(BE –R) 

 

Desde o pré escolar ao 

3.º ciclo do ensino 

básico (ou seja até ao 9.º 

ano)  

 

Diretora Pedagógica 

com desempenho da 

função de  

bibliotecária. 

 

 

 

 

10 Anos 

 

 

 Estabelecimento 

Prisional Regional 

com uma 

biblioteca escolar. 

- A BE não aderiu 

à RBE 

(BE –PR) 

 Cursos de 

especialização 

tecnológica, mais 

conhecidos por (CET) 

de nível 4. 

 

Técnica Superior de 

Reeducação. 

 

8 Anos 



Biblioteca Escolar: Espaço de Memória e de Conservação Preventiva 

 

- 71 - 

 

 
Tabela 4 - Análise de conteúdo da entrevista aos bibliotecários escolares. 

 

Nº das 

questões 

 

Objetivos da 

Entrevista 

 

Participantes 

 

 

Transcrições das respostas dos intervenientes 

 

Indicadores de 

resposta comuns 

Indicadores de 

resposta 

divergentes 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Avaliar a 

preparação que a 

equipa  

coordenadora 

(professores 

bibliotecários, 

funcionários da 

biblioteca ou outros 

técnicos) têm na 

higienização e 

pequenos restauros 

dos livros da 

biblioteca de que é 

titular. 

BE – P 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE –M 

 

 

 

 

 

BE –R 

 

 

 

 

 

BE- PR 

 

Bom, a responsável pela limpeza é a funcionária 

própria biblioteca. É ela que trata da da BE A e da 

higienização do espaço diariamente ao final da 

tarde. As prateleiras e livros são feitos 

regularmente, mas a limpeza a fundo, só se faz no 

final de cada período. 

 

 

A limpeza é feita pela única funcionária que 

realiza a limpeza geral da escola. Durante a 

semana varre. No final do ano, as prateleiras e os 

livros também são limpos.  

 

Ora o serviço de limpeza é feito por funcionárias 

que limpam os restantes espaços da escola. 

Varrem e lavam todos os dias o piso da escola 

incluindo a biblioteca. As prateleiras e os livros 

são limpos por elas, no final do ano letivo.  

 

 

Aqui quem cuida da limpeza são os reclusos, mas 

a biblioteca é limpa pelo recluso que é 

responsável por ela. De 3 em 3 meses concretiza-

se assim uma limpeza, por não ser frequentada 

diariamente. 

  

 

 

 

 

 

 

A limpeza do piso, 

(varrer) é feita por 

uma funcionária, que 

faz esse trabalho em 

qualquer espaço da 

escola. As prateleiras e 

os livros são limpos no 

final do ano letivo. 

Funcionária da 

biblioteca com 

formação, executa a 

limpeza diária e 

regular. A limpeza a 

fundo é trimestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpeza feita pelos 

reclusos, por 

trimestre. 

 

5 

 BE –P  

 

 

O material usado é comum ao resto do espaço da 

escola. São usados panos de limpeza e aspirador 

para as prateleiras e livros. A esfregona, o balde  

 

 

 

No piso usa água e 

detergente normal; 

mas prateleiras e 
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BE– M 

 

 

 

 

BE – R 

 

 

 

 

 

BE –PR 

 

a água, o detergente, normal para o piso; e só 

quando há uma limpeza no final de cada período 

utilizam outros produtos, como o caso da cera.  

 

 

 

 Para o chão e prateleiras utiliza-se o balde com 

água e detergente. Os livros são limpos com um 

pano do pó e quando estão mais sujos são limpos 

com um pano molhado. 

 

O piso da biblioteca é limpo com água e 

detergente perfumado. Nas prateleiras utilizam 

um pano húmido e nos livros um pano seco. 

 

 

Normalmente os reclusos varrem e limpam o chão 

com água e detergente. Nas prateleiras passam 

com um pano húmido por cima dos livros para 

retirarem o pó. 

 

 

 

No piso utilizam água 

e detergente normal;  

nas prateleiras e livros 

utilizam  um pano seco 

ou húmido. 

livros, usa panos ou 

aspirador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O piso e as 

prateleiras são 

limpos com água e 

detergente; os livros 

com um pano 

húmido. 

 

6 

 

 

 

BE –P 

 

 

BE – M 

 

 

BE – R 

 

 

 

 

BE- PR 

 Não tive nenhuma formação nesse âmbito. 

Vamos fazendo perante aquilo que se conhece. 

 

 Não, porque não sou bibliotecária. 

 

 Bem já desempenhei funções de bibliotecário, 

sem qualquer formação prévia. Atualmente, o 

docente bibliotecário teve alguma preparação 

prévia, mas ligeira. 

 

Bem não sou bibliotecária, mas sim técnica 

superior de reeducação e responsável pelo 

funcionamento da BE na prisão. 

Todos os 

intervenientes 

responderam, não 

terem preparação 

prévia para a 

conservação 

preventiva. 

O profissional na 

área nunca teve 

formação neste 

âmbito. 

 

 

 

 

Os docentes e 

técnicos também 

nunca tiveram 

formação nesta 

área. 

7  BE –P  

 

O mais comum em termos relacionados com os 

livros rasgados usamos praticamente só a cola, a 

 

A referência por parte 

 

  A 
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BE – M 

 

 

BE - R 

 

 

 

 

BE -PR 

fita cola que é o mais habitual. Mas quando há um 

problema mais grave pedimos ao que estragou o 

livro, quando é detetado que substitua ou faça 

substituição desse livro. 

 

 

Apenas uso cola e fita cola e retiro os agrafos. 

 

 

 Quando a danificação dos livros revela maus 

tratos, nesse caso o aluno é responsabilizado. 

 

 

Os condicionalismos aqui são diferentes da 

biblioteca escolar. Neste espaço são 

responsabilizados pelos seus atos e, podem ser 

penalizados caso comentam uma infração. Nos 

rasgões existentes normalmente coloca-se fita 

cola e nas capas agrafos.  

de todos os 

responsáveis quanto 

aos rasgões, são 

solucionados com fita 

cola e cola 

responsabilização por 

parte dos requisitantes. 

 

 

responsabilização 

passa pela reposição 

do livro.  

 

 

 

 

Retira apenas os 

agrafos. 

 

 

 

Qualquer ato 

irresponsável neste 

espaço é penalizado 

e considerado uma 

infração. A 

colocação de 

agrafos serve para 

consertar  as capas. 

 

8    

BE –P 

 

 

 

 

 

 

 

BE – M 

 

 

 

BE – R 

 Os mesmos do anterior, a fita-cola e a cola . 

Verificamos sempre as folhas se estão riscadas ou 

não riscadas e apagar se for possível apagar. No 

caso de o livro estar demasiado danificado, 

enviamos para arquivo e procuramos substituí-lo 

por outro exemplar. Posteriormente enviam o 

livro para abate. 

 

 

Não tem havido grandes estragos, mas à 

semelhança da pergunta anterior, uso apenas a 

cola e fita cola. 

 

Pequenas operações de cosmética com recurso à 

Perante a destruição na 

encadernação, as 

respostas foram 

unânimes no uso da 

cola e fita cola. 

 

Casos mais graves, 

o envio para  abate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Danos 
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BE -PR 

cola e fita cola pois podem conseguir-se alguns 

pequenos milagres de recuperação que podem 

prolongar a vida do livro, sem recurso a uma 

operação mais profunda e delicada. Quando os 

danos são consequência de uma prolongada 

utilização, nesse caso o bibliotecário da escola, 

toma providência no sentido de os recuperar na 

oficina de encadernação propriedade da entidade 

proprietária deste estabelecimento de ensino. 

 

  

Não existe este tipo de intervenção. Já houve em 

tempos, um atelier de encadernação que trabalhou 

na recuperação dos livros; mas de momento ele 

não existe, por ter sido desativado uma vez que o 

espaço foi reaproveitado para outras atividades e 

por terem saído reclusos com conhecimento na 

área. 

 

prolongados, envio 

para a oficina de 

encadernação. 

 

 

 

 

 

 

 No passado, a 

existência de um 

atelier de 

encadernação  

solucionou os 

problemas de 

encadernação. Hoje 

não existe. 

 

9  

 

 

D- Analisar a função 

educadora da 

biblioteca escolar 

através de ações de 

sensibilização para 

os frequentadores e a 

preocupação de 

recurso a outras 

entidades. 

 

BE – P 

 

 

 

 

BE –M 

 

 

 

 

BE –R 

 

 

 

 

 Não temos ações de formação. Conversamos 

apenas com a funcionária de vez em quando sobre 

esses problemas. 

 

 

Não posso dizer que são ações de sensibilização, 

mas peço-lhes que tenham cuidado com os livros 

que utilizam. 

 

 

A sensibilização para os alunos tratarem bem os 

livros faz-se diariamente, quando frequentam a 

biblioteca e requisitam o material. 

 

 

A BE da prisão tem parceria com a Biblioteca 

  

 

 

 

 

Não fazem ações de 

sensibilização. 

  

Conversa com a 

funcionária. 

 

 

 

Avisos no ato da 

entrega. 

 

 

Alertas diários 

quando frequentam 

ou requisitam os 

livros. 

 

 

 



Biblioteca Escolar: Espaço de Memória e de Conservação Preventiva 

 

- 75 - 

 

 

BE – PR 

Municipal que tem uma biblioteca  itinerante, que 

vem 1 vez por mês, onde o recluso requisita 2 

livros. Não existe assim, qualquer tipo de 

restrição quanto à temática. Brevemente por acaso 

irá haver uma ação sobre catalogação e registo 

informático dos livros e mais tarde poderá haver 

restauro de alguns livros. 

 

 

Mais tarde poderá 

existir restauro de 

livros. 

10  BE –P 

 

 

 

 

BE –M 

 

 

 

BE- R 

 

 

 

 

BE -PR 

 Conversamos normalmente com os alunos no 

sentido de respeitar o livro preservá-lo e 

verificamos sempre que entregue o livro. 

Conversamos com o aluno para ver se não houve 

qualquer dano.  

 

Á Direção da Escola. 

 

 

Não há recurso à colaboração de qualquer 

entidade exterior à escola. São os elementos 

responsáveis da escola que procuram alertar toda 

a comunidade. 

 

 

Á Biblioteca Municipal. 

 Não existe recurso à 

colaboração externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conversar com os 

alunos. 

 

 

 

Com a Direção da 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 

Recorre à 

Biblioteca 

Municipal da 

Guarda. 

11 

 

 

 

E- Examinar o papel   

interdisciplinar  da 

biblioteca escolar. 

 

 

BE – P 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE – M 

Sem dúvida , até porque eles têm conhecimentos 

sobre  o calor, o frio e a  humidade, agentes 

biológicos e químicos que podem  estragar os 

livros e poderiam dar uma ajuda muito grande na 

preservação dos livros. 

 

 

 Sim nesta escola não há nem física, nem química, 

nem biologia. Todos os outros professores têm 

uma grande carga horária e não têm possibilidade 

-Considera importante 

a interdisciplinaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não existem as 

disciplinas e as 

restantes não têm 

tempo de colaborar. 
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BE – R 

 

 

 

 

 

 

BE -PR 

para dar esse contributo. 

 

 

Na minha opinião o contributo de todos os 

docentes é primordial para desenvolver um 

projeto, seja ele qual for, pois independentemente 

da disciplina o esforço conjunto é o caminho do 

sucesso. 

 

 

Neste estabelecimento essas disciplinas não 

existem e os reclusos não têm meios para 

aplicarem as técnicas de conservação/preservação 

dos livros. 

Considera importante 

a interdisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não existem as 

disciplinas e os 

meios técnicos. 

 

12  

 

 

 

 

 

 

 

F-Apreciar a 

recetividade da 

sugestão de os 

alunos reparem 

pequenos danos. 

BE –P 

 

 

 

 

 

 

BE – M 

 

 

 

BE – R 

 

 

 

 

BE – PR 

Sim, acho que seria bastante útil até o ideal seria 

termos um espaço próprio para trabalharmos com 

os alunos e até alguns docentes de Educação 

Visual (E.V) e Educação Tecnológica ( E:T.) para 

a preservação dos livros, espécie de laboratório de 

tratamento dos livros.  

 

Acho interessante e muito importante para que os 

mesmos (alunos) fossem mais responsáveis. 

 

 

Como a escola dispõe de recursos de profissionais 

de encadernação, a criação de uma equipa de 

conservação preventiva não parece tão necessária, 

mas poderia ser útil. 

 

 

Neste momento não  consigo dar uma resposta a 

esse nível.  

 Todos os 

intervenientes acham 

interessante ou útil. 

As bibliotecas 

deveriam ter um 

espaço próprio. 

 

 

 

Modo de 

responsabilizar os 

alunos. 

 

Possui recursos de 

profissionais, logo 

não será tão 

necessário. 

 

 

 

Não existe 

experiência neste  

campo.  

13  BE – P Não tinha pensado muito sobre o assunto. Já Nenhum dos  Conversou com 
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BE –M 

 

 

 

 

BE –R 

 

 

 

 

 

 

BE -PR 

conversei com colegas de Educação Visual. Um 

deles faz parte da equipa da BE, no no sentido de 

arranjarmos um espaço onde se poderia 

eventualmente tratar dos livros e conservar os 

livros. Mas o espaço da biblioteca é diminuto e 

não é fácil arranjar um espaço desse tipo..  

 

 

Não, nunca tinha pensado. 

 

 

 

Não o assunto ainda não foi tratado. Poderia ter a 

sua utilidade, mas esta seria sempre ofuscada pela 

existência de encadernadores profissionais 

. 

 

 

 

Por acaso está-se a preparar uma ação de 

formação no sentido de ensinar algumas técnicas 

de conservação preventiva dos livros. Essa ação 

será desenvolvida por técnicos da Biblioteca 

Municipal. No futuro, serão os reclusos, 

provavelmente a colaborar , tal como hoje 

acontece com a requisição e entrega dos livros.  

 

 

 

intervenientes pensou 

no assunto. 

 

 

 

colegas de 

Educação Visual, 

mas está limitado 

no espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

Pela existência de 

profissionais na 

área de 

encadernação, o 

assunto não foi 

tratado. 

 

 

Está a merecer 

atenção na 

preparação de uma 

ação de formação. 

Prevê –se 

futuramente a 

possibilidade de 

colaboração dos 

reclusos. 

 

  Entrevistas orais em audio -  BE-P (entrevista)       BE –M (entrevista)       BE –R (entrevista)      BE-PR (entrevista) 

  

 

gravaçoes/GravaçãoMP3.mp3
gravaçoes
gravaçoes/BE-R.mp3
gravaçoes/BE-PR.wav
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1.1.1. Observação in loco 
 

Durante a elaboração do estudo em causa, ocorreram também observações in loco que 

foram um complemento importante à informação, obtida nas entrevistas. As perceções pessoais 

da observação ajudam-nos a caraterizar pontos de vista sobre o objeto de estudo. A observação 

mais cuidada de determinados itens ocorreu nos espaços físicos do interior da biblioteca, várias 

vezes e em curtos períodos de tempo, seguido de registo escrito na ficha de observação in loco. 

Quanto ao Estabelecimento Prisional a deslocação foi única o que implicou um olhar mais 

atento e preciso dos itens a observar. 

Na escola pública (BE-P), observamos, nas duas vezes que aí nos deslocámos a 

preocupação de protegerem os livros da luz solar com os estores semi - abertos, livros colocados 

na vertical com trava livros, alguma fita cola nas folhas dos livros mais requisitados, prateleiras, 

mesas e livros sem pó. 

É de realçar  na escola particular (BE-M) a exiguidade do espaço, com luminosidade 

solar através de clara bóias, sem estores, incidindo,  por vezes, o sol no material; a existência de 

prateleiras pouco preenchidas e livros semi inclinados;  folhas sublinhadas a esferográfica e 

anotações laterais; vários vasos de flores naturais junto das prateleiras e mesas de trabalho com 

algum pó. 

Na escola privada (BE-R), nunca nos permitiram o contacto com a biblioteca, daí não 

conseguirmos uma observação direta in loco. 

No sistema prisional (BE-PR) o que nos chamou à atenção de imediato, foi uma  sala 

com  pequenas dimensões e a situação de paredes de cor de ferrugem (devido à passagem de 

canalização de água quente), estantes situadas contra a parede  e perpendiculares às janelas, 

estas com proteção de madeira, mas sem serem utilizadas, o sol batia diretamente nos livros e 

livros riscados, sublinhados e registo de anotações com esferográfica. Havia  uma única mesa de 

trabalho bastante danificada, a conservação de algumas obras  era feita com fita cola, agrafos 

nas capas e acervos não atualizados. 

 

 

1.2. Discussão dos resultados - Objetivos da entrevista 

 
 

A- Identificar o tipo de escola, níveis de ensino e inserção da BE na rede da RBE 

 

As bibliotecas em estudo inserem-se em níveis de ensino diferenciados. Cursos de 

Educação e Formação, nomeadamente, Educação e Formação de nível 2 e 4, na escola particular 

e Especialização Tecnológica de nível 4 no sistema prisional. No Ensino Básico e Secundário, a 
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Escola Privada IPSS desde o pré-escolar ao 3º ciclo do ensino básico e a Escola de Pública do 

7.º ano ao 12.º ano de escolaridade. 

 

         B- Recolher elementos relativos à experiência profissional. 

 

Quanto à experiência profissional verificamos que o bibliotecário da escola pública tem 

menos tempo de serviço (6/7 anos) nesta área, que os restantes entrevistados (entre 8 a 11 anos). 

No entanto, a diferença entre a escola pública e as restantes devem-se à preparação específica na 

área. O investimento feito nos últimos anos pelo Ministério da Educação, em recursos humanos, 

tornou as bibliotecas, espaços mais qualificados, como uma estrutura inovadora capaz de 

impulsionar as mudanças educativas exigidas pelas sociedades atuais. Tendo sido criada a 

função específica de professor bibliotecário. 

Para haver uma escola moderna é fundamental a existência de uma biblioteca moderna 

(Calixto, 1996). Tendo em vista, o incentivo à dinamização das BE, o Ministério da Educação 

publicou um  Despacho Conjunto n.º 43/ME/MC/95 de 29 de dezembro, que lança a Rede de 

Bibliotecas Escolares (RBE). Um ano depois, o  Despacho Conjunto n.º184/ME/MC/96 27 de 

agosto, 1996,  cria um gabinete que organiza  e executa um programa de instalação da RBE.  

O lançamento do projeto teve início no ano letivo de 1996/97, mas a mudança depende 

da determinação de toda a comunidade escolar. Nas escolas escolhidas, aleatoriamente, 

verificámos que, apenas uma, a pública, se candidatou à RBE. As restantes três escolas, até ao 

momento não aderiram a este projeto, contrariando a visão do coordenador geral, ao afirmar que 

“ A adesão à RBE passa já por uma grande parte das escolas quer públicas quer privadas, 

abrangendo a maior parte da comunidade educativa.”  

A BE não pode funcionar sem profissionais formados superiormente nesta área. O 

professor bibliotecário, deve ser responsável “pela gestão funcional e pedagógica das 

bibliotecas, em articulação com, com o gabinete da rede de bibliotecas escolares” cita o 

Ministério da Educação, Portaria n.º 756 /2009 de 14 de julho, (2009, p. 1). Foi no âmbito desta 

portaria que surge a dignificação e reconhecimento deste cargo e estabelece as regras para a 

designação da função de professor bibliotecário. 

Depreendemos que as direções recorrem a recursos humanos não qualificados para o 

desempenho da função de bibliotecário da maior parte das escolas: desde docentes, a 

funcionários administrativos e a técnicos superiores de reeducação. A biblioteca integrada na 

RBE possui uma equipa coordenadora constituída por docentes e funcionários especializados no 

desempenho da função. Esta é exercida a tempo inteiro, por um professor com formação 

pedagógica e pós graduação em BE, acompanhado de funcionários com formação em biblioteca. 

Nas restantes escolas que não se encontram integradas na RBE, o cargo de bibliotecário é 

desempenhado por pessoas sem formação quer da parte docente, quer dos funcionários. Assim 
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sendo, apenas as escolas integradas na RBE dão cumprimento à Portaria n.º 756 /2009 de 14 de 

julho, referida pelo coordenador interconcelhio. Concluímos da realidade estudada que a BE nas 

escolas de ensino particular, privadas de solidariedade social e instituição prisional não merece 

ainda a atenção necessária dos referidos elementos da direção. O coordenador interconcelhio 

afirma perentoriamente que os docentes “caso os interessados não possuam essa preparação 

específica, não podem desempenhar esta função.” Da realidade à aplicação da lei vai um grande 

caminho. Nesta linha de pensamento, Cabral (1996, p. 43) comenta que as bibliotecas hoje 

“ainda não atingiram um elevado desenvolvimento técnico nem ganharam uma ampla aceitação 

social.” Mediante esta situação, torna-se premente mudar as mentalidades e os hábitos dos 

responsáveis da direção e investir na formação de professores, no campo das BE embora os 

docentes sintam a força que estas exercem na educação dos alunos como atestam vários autores: 

Pessoa, (1994) ; Alçada, (1996); Calixto, (1996);  Castan e Brezmes, (2006).  

 

C-Avaliar a preparação que a equipa coordenadora (professores bibliotecários, 

funcionários, ou outros técnicos) tem na higienização e pequenos restauros dos livros da 

biblioteca de que é titular.  

 

Os cuidados com a limpeza da biblioteca determinam a conservação preventiva por 

excelência. “O pó depositado nas estantes e nos livros, (…) oferece uma imagem de desleixo e 

de abandono” todos os sentimos e o confirma Hernampérez (1999, p. 359). A limpeza do espaço 

físico e a higienização das estantes e dos livros são tarefas simples desde que haja cuidados com 

os produtos e utensílios usados. A poeira, agente de deterioração, deve ser retirada, por meio de 

técnicas apropriadas e em operações constantes e cíclicas.  

 Neste estudo, o asseio do espaço físico em geral é diário. No entanto, na BE-M a 

observação de pó nas mesas de trabalho e prateleiras demonstra que “o serviço de limpeza é 

feito por funcionárias que limpam os restantes espaços da escola” e que “durante a semana 

varre” mas não se limpa o pó. Tanto na BE-M como na BE-R a higienização das prateleiras e 

acervo realiza-se uma vez no ano o que testemunha o pouco cuidado e a utilização dada a este 

espaço. A instituição prisional BE-PR, apesar de não clarificar a limpeza diária, diminui o 

tempo de higiene, quer do piso, quer das prateleiras e livros para trimestral “por não ser 

frequentada diariamente.” 

A eliminação do pó complementada com as limpezas periódicas mais profundas são 

gestos eficientes de conservação preventiva (Beck, 1985). Esta ideia é cumprida pela escola 

pública, cuja limpeza se materializa diariamente bem como a limpeza de fundo, no final de cada 

período letivo, indo ao encontro das propostas do coordenador interconcelhio.  

A limpeza é cuidada apenas na escola pública, onde a funcionária, parte integrante da 

equipa coordenadora, está sensibilizada para as precauções a ter com a higiene desse espaço.  
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As restantes BE são limpas por funcionários sem especialização na BE-R e BE-M ou 

pelos próprios utilizadores na BE-PR. 

Relativamente aos materiais só a biblioteca pública BE-P recorre aos “panos de limpeza 

e aspirador para as prateleiras e livros” embora não especifique se o aspirador é do pó ou não. 

As restantes BE usam o pano do pó seco, molhado ou húmido nas prateleiras e nos livros.  

Quanto à limpeza do piso todos afirmam utilizarem água com detergente, normal ou perfumado 

o que proporciona um aumento da humidade relativa, que pode causar danos nos livros. Por 

outro lado, Cassares (2000, p. 32) afirma que “Não devem ser utilizados produtos quimicos, 

porque estes exalam vapores que geralmente são compostos de elementos de natureza ácida.” 

Para alterar esta situação, uma das regras destacadas pelo coordenador interconcelhio é “o uso 

do aspirador de pó, para a higienização dos livros, prateleiras e piso. Mas também o pano 

humedecido, numa mistura de água a álcool 50%  para remover a sujidade mais difícil.” 

Os intervenientes que realizam a limpeza da biblioteca, limpam-na da mesma forma que 

os restantes espaços da escola, demonstrando falta de conhecimento e de preparação nesta área. 

Varrer levanta mais pó, cujas partículas danificam a fibra celulósica. De acordo com o 

coordenador interconcelhio, a higienização constante e diária do espaço físico e documental 

usando “ instrumentos, próprios para o bom estado do material da biblioteca” é fundamental 

uma limpeza a seco.”  

Com a lavagem diária com água e detergentes, com o uso de panos humedecidos, bem 

como, o uso de plantas naturais em prateleiras com livros (BE-M,); paredes corrosivas de cor de 

ferrugem, estantes colocadas contra as paredes, perpendiculares às janelas (BE-PR) e a luz solar 

a “iluminar” os livros (BE-PR) e ( BE-M), leva ao aumento da temperatura e humidade relativa, 

o que facilita a proliferação de microrganismos e insetos que causam danos irreparáveis nos 

livros. Este tipo de descuidos provoca prejuízos nos materiais gráficos. As BE que não fazem 

parte da RBE não cumprem as normas de higienização para o espaço físico e do acervo por falta 

de conhecimentos básicos. Nas quatro bibliotecas o material usado na limpeza resume-se ao 

pano de limpeza (seco ou húmido), ao balde com detergente especial, normal ou perfumado, a 

vassoura (não é o mais aconselhável), o aspirador, mas, ninguém usa o álcool para misturar na 

água. Verifica-se que “uma das grandes “batalhas” foi ministrar conselhos de limpeza, diária,” 

 (coordenador interconcelhio) e o uso de determinados instrumentos não é aplicado na prática. 

A limpeza do acervo deve ser feita a seco com utensílios próprios para a sua 

conservação. O pó das partes externas, capas e lombada do livro, é retirado com aspirador de pó 

ou com um  pano seco de flanela ou de algodão. Para a limpeza das folhas, costuras internas, 

usa-se escovas macias ou trinchas. O asseio dos livros possibilita detetar elementos estranhos ao 

livro (agrafos e clips metálicos, autocolantes, fita cola, entre outros), ou alertar para ataques de 

insetos e microrganismos. “Sem limpeza não existe conservação” todos estamos conscientes 

disso como refere o coordenador interconcelhio e confirma Goren (2010, p. 153). 
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Com o empréstimo, os livros são alvo de variadíssimos danos, necessitando que se 

apliquem simples restauros. Os bibliotecários terão formação para aplicar estes pequenos 

restauros? 

Perante as respostas dadas, os profissionais das BE sentem falta de preparação devido à 

inexistência de formação, no âmbito da conservação preventiva do acervo, exceto a escola  (BE-

R) ao afirma que o atual “docente bibliotecário teve alguma preparação prévia, mas ligeira.” O 

próprio coordenador interconcelhio faz referência ao “documento Gestão da Coleção Rede de 

BE” onde se exige aos bibliotecários “possuir alguns conhecimentos específicos nessa área.” 

Mas também partilha da opinião que seja difícil “em se encontrar ações numa área pouco 

desenvolvida no nosso país” e que “ esse tipo de formação implica conhecimentos técnicos e 

verbas elevadas, que a BE não possui.” Mediante as respostas verifica-se que não é tarefa fácil 

atenuar a resistência das pessoas que não estão predispostas para estas ações, ligadas à 

conservação preventiva. Cabral (1996), relativamente à formação, lamenta que esta seja escassa 

e apela para a urgência de aumentar o nível de preparação dos responsáveis, neste âmbito, pois 

esta, não exige verbas inatingíveis.  

Refletindo sobre as respostas, e sobre a análise do documento fornecido, pelo Ministério 

da Educação “Gestão da Coleção Rede da Biblioteca Escolar,” como linhas orientadoras para 

uma política de constituição e desenvolvimento da coleção, verifica-se que este documento 

refere várias vezes “conservação dos recursos documentais” (Ministério E. , 2011, p. 4 e 6). 

Ora, para o bibliotecário da BE-P assegurar o desenvolvimento da coleção numa BE, onde o 

desgaste do livro é constante, “ enviamos para o arquivo e procuramos substituí-lo por outro 

exemplar.” Na sequência de falta de conhecimentos, as intervenções com o intuito de 

interromper o avanço do estrago, são inadequadas. Cassares (2000, p. 33) afirma que “Os 

pequenos reparos são diminutas intervenções que podemos executar visando interromper um 

processo de deterioração em andamento”. Acrescenta ainda que “essas pequenas intervenções 

devem obedecer a critérios rigorosos de ética e técnica e têm a função de melhorar o estado de 

conservação dos documentos.” Verifica-se que todos os intervenientes, incluindo o coordenador 

interconcelhio, mencionem materiais que, numa tentativa de estancar o processo de degradação 

do documento, provocam “lesões” irreversíveis. Por exemplo, o emprego de fita-cola, 

mencionado por todos os intervenientes, devido à sua composição química com resinas acrílicas 

ou colas sintéticas que penetram no papel, lesam a superfície do documento e transforma-se 

numa mancha amarelada. Na escola pública BE-P o responsável consegue apresentar alguns 

conhecimentos de preservação ao afirmar que verificam “sempre as folhas se estão riscadas ou 

não riscadas e apagar se for possível apagar.” Nas outras bibliotecas em estudo verificamos a 

existência de folhas sublinhadas e anotações laterais em esferográfica, mas os responsáveis não 

referiram esse tipo de dano. Os agrafos, colocados nas capas, referidos pela BE-PR, enferrujam 

com o tempo e deixam marcas acastanhadas.  
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Apesar de a questão sugerir outros danos de sujidade, manchas de água, uso de clips ou 

autocolantes e visualizar o acondicionamento inclinado dos livros nas prateleiras, não houve 

resposta nem apresentação de qualquer tipo de reparação na prática. As soluções indicadas pelos 

intervenientes reportam-se que “substitua ou faça substituição desse livro” por parte de quem a 

danificou (BE-P); na (BE-R) indica apenas que “o aluno é responsabilizado;” mas no (BE-PR) 

esse ato pode ser considerado como infração e o autor ser penalizado. O coordenador 

interconcelhio também salienta que devemos “alertar para os cuidados que devem ter com os 

livros, recordando as penalizações caso não sejam cumpridas.” 

Deduz-se que a falta de conhecimento dos princípios que guiam a conservação 

preventiva leva todos os responsáveis das bibliotecas, incluindo coordenador interconcelhio a 

cometer danos com recurso ao agrafo, à cola e fita-cola.  

A preservação da encadernação para além do uso da cola e fita cola a (BE-P) diz que  

“No caso de o livro estar demasiado danificado, enviamos para o arquivo e procuramos 

substituí-lo por outro exemplar,” seguindo o caminho do abate. Os outros profissionais 

continuam a afirmar que usam cola e fita cola, considerando a BE-R que estas aplicações são 

“pequenas operações de cosmética com recurso à cola e fita cola pois podem conseguir-se 

alguns pequenos milagres de recuperação que podem prolongar a vida do livro, sem recurso a 

uma operação mais profunda e delicada. “Se os danos forem mais profundos a mesma biblioteca 

acrescenta que “o bibliotecário da escola toma providência no sentido de os recuperar na oficina 

de encadernação propriedade da entidade proprietária deste estabelecimento de ensino.” 

O (BE-PR) explica que “ já houve em tempos um atelier de encadernação ( …) mas de 

momento ele não existe por ter  sido desativado”  por falta de espaço e “por terem saído reclusos 

com conhecimento na área.” O coordenador interconcelhio vai ao encontro da atitude do 

bibliotecário da escola pública ao afirmar perentoriamente que nos “ livros com folhas ou capas 

descoladas e alguns rasgões o professor tem por missão improvisar, isto é usar cola e fita cola.” 

Caso os livros sejam muito requisitados e estejam gravemente danificados têm de ser 

substituídos por outros em boas condições de utilização” sendo enviados para abate. 

Podemos questionar: será que o envio do livro, por desgaste de utilização ou por danos, 

para abate não acarreta mais despesa que a concretização de reparos continuados?  

São precisamente estes “pequenos nadas somados” (Cabral, 2002, p. 56) que dão 

grandes prejuízos.  Daí a necessidade dos bibliotecários se prepararem para a conservação 

preventiva. A aprendizagem desempenha um papel decisivo no crescimento da manutenção e 

conservação preventiva dos materiais. Apesar de alguns danos, as técnicas de prevenção 

minimizam as agressões sofridas pelo livro. 
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D- Analisar a função educadora da biblioteca escolar através de ações de 

sensibilização para os frequentadores e a preocupação de recurso a outras entidades. 

     

É fundamental o carácter pedagógico da BE ao nível da sensibilização dos utilizadores 

para os problemas da conservação preventiva. Este conceito de sensibilização teve várias 

interpretações. A BE-P afirma que não dinamiza “ações de formação” mas conversam “com a 

funcionária de vez em quando sobre esses problemas” e “com os alunos no sentido de respeitar 

o livro.” No entanto, a BE-R considera que “A sensibilização para os alunos tratarem bem os 

livros faz-se diariamente quando frequentam a biblioteca e requisitam o material.” A BE-M 

refere que “Não posso dizer que são ações de sensibilização, mas peço-lhes que tenham cuidado 

com os livros que requisitam” e recorre sempre que possível “ à Direção da Escola”. Finalmente 

a BE-PR neste âmbito não respondeu à questão concreta mas apontou uma parceria com a 

“Biblioteca Municipal da Guarda que tem uma biblioteca itinerante” que futuramente fará uma 

“uma ação de catalogação e registo informático dos livros e mais tarde poderá haver restauro de 

alguns livros.” 

 Da análise das respostas dos intervenientes, depreendemos que ninguém promove 

ações de sensibilização pela fraca preparação na área, limitando-se a conversas, avisos e alertas 

diários, no ato da entrega do livro, esperando que sejam suficientes para a mudança de atitudes 

dos requisitantes e frequentadores da BE. Também o coordenador interconcelhio reforça a ideia 

de “nas observações diárias, alertar para os cuidados a terem com os livros.” Talvez se dê início, 

na opinião de Cabral (2002, p. 60) à educação do utilizador “por palavras” mas seguramente, 

também “por atos concretos (…)” ensinando a manusear corretamente os livros; a saber evitar 

dobrar as folhas para marcar as páginas;  a colar post’its ou autocolante;  a humedecer os dedos 

para virar a página;  a colocar clips e fita cola;  a escrever no livro;  a sublinhar com caneta;  

comer ao lado ou em cima dos livros, retratado na Figura 25 a) ;  a abrir o livro com força para 

maior abertura, como demonstra a Figura 26 b), entre outras atitudes. A educação pode  partir 

dos seus pares esclarecidos e atuantes através de uma equipa de voluntários. Esta pode 

funcionar ao participar na limpeza da BE (prateleiras e livros), elaborar mensagens, palestras, 

visando a sua postura, diante do livro e outras boas práticas de prevenir danos. 

Na instituição prisional, os reclusos ao requisitarem obras literárias na biblioteca 

itinerante da Câmara Municipal da Guarda, obriga-os a respeitarem os livros sendo a forma 

encontrada de os sensibilizar. A biblioteca prisional, atendendo  à sua especificidade de espaço 

fechado e  rígido nas regras de convivência, deve desempenhar uma missão educativa e social 

para os reclusos.  A técnica superior de reeducação  por ser um trabalho esporádico, cujo cargo 

partilha com um dos reclusos,  não especificou as regras de funcionamento da  biblioteca 

prisional.  Possívelmente  a biblioteca  da prisão não é atrativa para o reclusos, pela fraca 

qualidade e atualização dos fundos documentais, de espaços desajustados, de material 
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inadequado e nada modernizado, o que se reflete no  seu desinteresse.  Daí  a preocupação  de 

dinamizar  mensalmente a dimensão informativa atualizada, através da biblioteca itinerante, 

“uma vez por mês, onde o recluso se desloca para requisitar  2 livros. Não existe qualquer  tipo 

de restrição quanto à temática” explica a técnica superior de reedução.  Por outro lado, esta 

parceria irá futuramente colaborar na modernização da BE-PR incluíndo conhecimentos básicos 

de restauro.  As escolas BE-P, BE-R e BE-M  não recorrem a nenhuma instituição, por julgarem 

que os alertas devem vir do interior da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                            b) 

Figura 24– Cuidados a ter com os livros:  a) não comer em cima do livro,  b) Não pressionar a lombada do 

livro 

(Fonte fig .25 a): http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/iconografia.php?cod=13) 

 

( Fonte fig. 25 b):  http://motopropio.blogspot.pt/2012_05_01_archive.html) 

 

 

Torna-se importante consciencializar o leitor desde a infância para esta situação sendo a 

sua ajuda imprescindível para a conservação, observa Hernampérez  (1999). Realmente se se 

apelar à conservação preventiva com programas de educação, através de cartazes com 

mensagens diretas, e com sentido de humor; vídeos, exposições com exibição dos danos e 

materiais de conservação preventiva; folhetos com instruções claras e precisas; visitas a centros 

de restauro; organização de cursos práticos e conferências, talvez ajude à mudança de atitudes. 

Como diz o provérbio “santos de casas não fazem milagres,” provavelmente o recurso a 

instituições com competência para esclarecimentos teóricos e práticos apresentem resultados 

frutíferos. Por exemplo, foi referido o recurso à “Biblioteca Municipal da Guarda” (BE-PR), 

mas, acrescentamos nós, que poderiam recorrer também ao Arquivo Municipal e ao Museu da 

Guarda nesta matéria de conservação preventiva. A biblioteca Municipal Eduardo Lourenço da 

Guarda (BMEL) programa atividades no âmbito da conservação e restauro de modo a 

sensibilizar e a promover uma melhoria de manipulação do livro por parte dos utilizadores. 

Assim fomenta visitas de crianças e jovens ao “Hospital dos Livros” (sala de encadernação e 

http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/iconografia.php?cod=13
http://motopropio.blogspot.pt/2012_05_01_archive.html
http://www.editoraschoba.com.br/blog/wp-content/themes/blog_schoba/timthumb.php?src=http://www.editoraschoba.com.br/blog/wp-content/uploads/fotocopia_livro.jpg&w=225&h=246&zc=1
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restauro) onde se existem obras literárias com várias “patologias”: rasgados, sujos, descolados e 

riscados podendo-se observar diversos tipos de tratamento. 8 

 

 

E- Examinar o papel interdisciplinar da biblioteca escolar. 

 

A BE é um espaço de interdisciplinaridade onde os docentes das diferentes disciplinas 

devem colaborar. Na aplicação dos conhecimentos de vários conteúdos, a BE pode servir de 

“palco” em vez da sala de aula. No entanto, verificou-se que ainda existem escolas em que a BE 

tem um papel secundário, não contando com o empenho dos docentes, mas de uma funcionária 

administrativa (BE-M). Quando referimos determinadas disciplinas, não se excluíam outras. 

Todavia, os intervenientes respondem, sem qualquer articulação entre as disciplinas e os 

critérios de conservação preventiva exceto o responsável da biblioteca pública. O professor 

bibliotecário da (BE-P) opina que os docentes “ têm conhecimentos sobre o calor, o frio e a  

humidade, agentes biológicos que podem  estragar os livros e poderiam dar uma ajuda muito 

grande na preservação dos livros.” As ciências mais práticas podem transformar a biblioteca 

num centro de investigação ou “laboratório” de recolha de dados. O coordenador interconcelhio 

vai ao encontro desta ideia ao assinalar que “algumas disciplinas até podem realizar medições 

da quantidade da humidade, da temperatura e da poluição e pegar nestes dados e trabalhá-los 

nas respetivas aulas”  dando alguns exemplos de disciplinas “da física, da química, da biologia”  

Esta ideia é corroborada com BE-R ao afirmar que “ O contributo de todos os docentes é 

primordial para desenvolver um projeto, seja ele qual for, independentemente da disciplina, o 

esforço conjunto é o caminho para o sucesso.”  Da parte da BE-PR como não têm as disciplinas 

referidas também não possuem “meios para aplicarem as técnicas de conservação/preservação 

dos livros.”  

 

F-Apreciar a sugestão dos alunos reparem pequenos danos.     

 

No ato da entrega dos livros emprestados, o bibliotecário depara-se diariamente, com 

danos que lhes são infringidos. Este bem comum tem de ser respeitado, mas nem sempre isso 

acontece. Para sedimentar os alertas, avisos e conversas que o bibliotecário faz quotidianamente 

é importante educar com atividades práticas e responsabilizar os próprios alunos pelos seus atos. 

 Segundo a BE-M, seria importante que os alunos colaborassem nos reparos dos pequenos danos 

“ para que os mesmos (alunos) fossem mais responsáveis” mas “nunca tinha pensado” neste 

                                                 
8 Anexo 12- Divulgação da atividade 
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assunto e nem apresentou qualquer tipo de proposta. Já a escola BE-R apesar de não se ter 

pensado no assunto esta “dispõe de recursos de profissionais e a criação de uma equipa de 

conservação não parece tão necessária” acrescentando que “poderia ter a sua utilidade, mas esta 

seria sempre ofuscada pela existência de encadernadores profissionais.” Estamos perante uma 

atitude passiva. Embora esta escola tenha espaço, instrumentos e técnicos com experiência, 

poderia alargar esse conhecimento aos alunos. Por outro lado, o conhecimento de outro tipo de 

técnicas poderia ser usado, para reparar diversos danos. Será que os profissionais de 

encadernação têm conhecimentos básicos de outros danos?  

Pelo contrário, o entrevistado da BE-P referiu “que seria bastante útil.” Concorda 

mesmo que “o ideal seria termos um espaço próprio para trabalharmos com os alunos e até 

alguns docentes (…) para a preservação dos livros” Propõe mesmo um espaço “espécie de 

“laboratório” de tratamento dos livros.” Embora nunca tenha refletido na ideia proposta, inicia 

conversações com “colegas de Educação Visual (E.V.), um deles faz parte da equipa da BE, no 

no sentido de arranjarmos um espaço onde se poderia eventualmente tratar dos livros e 

conservar os livros.” A reflexão permitiu ao bibliotecário da escola pública conversar com os 

seus pares e pensarem na concretização de um “espaço próprio” mas foram confrontados com 

impedimentos de espaço quer no interior quer no exterior da biblioteca “o  espaço da biblioteca 

é diminuto e não é fácil arranjar um espaço desse tipo.” 

 Relativamente à BE-PR atendendo à sua especificidade do tipo de pessoas e às 

condições de restrição a que estão sujeito, não existe de momento, qualquer resposta nesse 

sentido, esperando futuramente por uma ajuda vinda da biblioteca municipal da Guarda. Nesse 

caso os reclusos serão chamados a colaborar. 

O coordenador interconcelhio não pensa da mesma forma que os intervenientes, no 

respeitante à intervenção dos jovens em pequenos restauros. Segundo o coordenador “ esta 

temática de restauro é algo complexo e de muita responsabilidade para que os alunos possam 

colaborar na reconstituição desse tipo danos (…) esses trabalhos, mesmo por pequenos que 

sejam esses reparos, devem ser entregues a especialistas que tenham formação na área.” 

Se tivermos em conta que a responsabilização do aluno resulta de experiências práticas 

de aprendizagem talvez se justifique o funcionamento de um “atelier” para se proceder à 

conservação e reparos dos livros mais utilizados. O funcionamento sugerido neste percurso 

delineou que se respeitem alguns passos: sensibilizar os alunos para este tipo de trabalho; 

arranjar os materiais necessários9; concretizar o diagnóstico precoce da degradação (examinar a 

obra, detetar o tipo de dano) e preencher a ficha diagnóstica10; iniciar a limpeza de superfície 

com pincéis ou trinchas e tratar o dano com técnicas simples11 e preencher a ficha de tratamento 

                                                 
9 Anexo 8- Atelier – Materiais necessários 
10 Anexo 10- Ficha diagnóstica de danos  
11 Anexo 9- Pequenos restauros 
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de conservação preventiva.12  Partido desta exposição poder-se-á pensar em gastos elevados, 

mas as técnicas e os utensílios usados, não são dispendiosos.  

Com base nesta sugestão do “atelier”, os discentes compreenderão que todos somos 

responsáveis pela conservação dos livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Anexo 11- Ficha de conservação preventiva 
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CONCLUSÃO 

 
Ao deitarmos “mãos à obra” nesta investigação cujo tema é “ Biblioteca Escolar: espaço 

de memória e de conservação preventiva” tivemos a noção de que se tratava de um pequeno 

contributo para uma reflexão mais ampla. No título estão incluídos simultaneamente dois temas 

que se completam e que, sinceramente, nos conquistam pela importância que têm numa 

prevenção futura. 

 As bibliotecas foram, ao longo da História, repositórios de saber, umas vezes mais 

abertas, outras mais fechadas como na Idade Média, mas sempre essenciais à preservação da 

nossa memória e identidade. A cultura ocidental seria certamente muito diferente sem 

Alexandria, sem as bibliotecas privadas e públicas na Grécia e em Roma, sem os mosteiros na 

Idade Média, sem as bibliotecas reais e nacionais. Compete-nos manter e difundir esta herança 

de acumulação, dinamização, preservação mas tal só é possível através de um impulso, que se 

deverá iniciar nas nossas escolas, através de formação. As BE ao saírem das suas paredes 

aquando da comemoração de diversos acontecimentos, não devemos esquecer a sua missão 

informativa, formativa, recreativa e educativa em articulação com o currículo. 

As aprendizagens teóricas de técnicas de conservação preventiva de documentos 

revelaram-se atrativas e de grande valor informativo. Na verdade, para quem lida com 

documentos e livros é, obviamente, necessário conhecer, ainda que de forma singela, a 

composição do papel e de outros suportes de escrita, a reação dos mesmos face a fatores 

agressivos internos e externos, conhecer as tintas que se utilizaram, os procedimentos de 

higienização e manuseamento, os perigos que os acervos correm e as formas de os evitar ou 

remediar. No decurso do trabalho, ao conversar com os responsáveis das escolas (diretores), 

com a equipa e utilizadores da BE, verificámos que muito há a mudar nas decisões e atitudes 

tomadas.  

Mas será possível tomar decisões sobre materiais que se desconhecem? Poder-se-ão 

tomar decisões, tidas como certas, se se desconhecerem os materiais e técnicas que “curam”? 

Terá o utilizador uma consulta consciente se desconhecer as consequências dos danos 

infligidos?   

 O restauro de livros não será trabalho do bibliotecário escolar, mas este deverá ter 

algum conhecimento da composição dos materiais, formas de conservar e preservar o acervo, e, 

logicamente ser capaz de desenvolver um trabalho minimamente responsável. Para os 

utilizadores, devemos fomentar uma ação educativa de sensibilização, não apenas com avisos, 

mas atividades e práticas didáticas ativas, relativamente higienização e as técnicas simples de 

pequenos restauros. 
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O funcionamento da oficina, com componente teórica e prática, oferece regras de 

conduta a quem quer aprender a respeitar e a valorizar a integridade do livro. Não pretendemos 

ditar normas. Pretendemos orientar, consciencializar, divulgar e esclarecer procedimentos 

essenciais para  uma conservação preventiva,  persistente  e a baixo custo, tentando evitar um 

restauro “doloroso,” de livros e documentos com custos elevados. 

Por último, não podia deixar de referir as dificuldades sentidas na procura de literatura 

científica, de autores portugueses nesta área “preservar e conservar”. Termino este trabalho 

ciente da raridade bibliográfica existente em Portugal e com a consciência de que muito há a 

mudar, no âmbito da responsabilização e da conservação preventiva nas BE. 
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ANEXO 1 

 

MAPA DO DISTRITO DA GUARDA 
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ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DESPORTO 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

 
Mestrado em Educação e Organização de Bibliotecas Escolares 

 

       Ex:mo Srs.  

       Direção Geral dos Serviços Prisionais 

      Travessa Cruz do Torel, n.º1 

      1150-122 Lisboa 

      

Leonilde Tavares, estudante da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto,  

no Instituto Politécnico da Guarda, a concretizar o Mestrado em Educação e Organização de 

Bibliotecas Escolares, está a desenvolver o trabalho de mestrado no âmbito da 

preservação/conservação de documentos gráficos. Na sequência desta temática está a 

desenvolver um trabalho de pesquisa no âmbito da atuação, do professor bibliotecário, perante 

danos causados aos livros por empréstimo ou consulta frequente. 

 Para que o trabalho não fique comprometido e, caso seja possível atender este pedido 

de colaboração do Sistema Prisional e Regional da Guarda, envio em anexo as questões a 

responder. 

Grata a V.ª Ex.ª pela vossa compreensão e colaboração que possa surgir. 

 

Guarda, 15 de Junho de 2012  

Com os melhores cumprimentos 

________________________________ 

ANEXO 3 



Biblioteca Escolar: Espaço de Memória e de Conservação Preventiva 

 

- 102 - 

 

 

ANEXO 4 



Biblioteca Escolar: Espaço de Memória e de Conservação Preventiva 

 

- 103 - 

 

                                                    

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DESPORTO 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

 

Mestrado em Educação e Organização de Bibliotecas Escolares 

 

Entrevista 

 

Coordenador (a) Interconcelhio 

Como estudante do curso de Mestrado em Educação e Organização de Bibliotecas 

Escolares, está a desenvolver um trabalho de pesquisa no âmbito da atuação, do professor 

bibliotecário, perante a higienização e conservação preventiva na Biblioteca Escolar.  

Agradece desde já a sua colaboração, ao conceder esta entrevista oral. 

1- A Rede de Bibliotecas Escolares abrange toda a comunidade educativa do país? 

2- No desempenho desta função de bibliotecário é obrigatório que as pessoas 

possuam qualificação nesta área? 

3- Na sua opinião a equipa da biblioteca possui conhecimentos suficientes para 

aplicarem técnicas e instrumentos, na higienização total da biblioteca? 

4- Os bibliotecários têm noções básicas na área da conservação preventiva? Existem 

ações frequentes e práticas?   

5- O coordenador ao organizar encontros com a equipa da BE aborda a temática de 

aplicação de pequenos reparos nos livros mais requisitados ou aconselha o seu 

envio para abate? 

6- Perante danos causados nos livros, sujidade, manchas de água, rasgões, 

sublinhado, uso de clips, autocolantes… o professor bibliotecário tem formação 

para os solucionar? 

7- Acha importante que os docentes de diversas disciplinas participem com as suas 

áreas de estudo na conservação preventiva? 

8- Os bibliotecários estão sensibilizados para os pequenos reparos na própria escola 

por uma equipe constituída por alunos, ou encaminham a conservação preventiva 

fora do espaço escolar? 

Grata pela sua Atenção e Colaboração. 

_________________________________ 

(Leonilde Aparício) 

ANEXO 5 
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RESPOSTAS DO COORDENADOR INTERCONCELHIO  DE BIBLIOTECAS 

ESCOLARES 

 

Questões da entrevista 

 

Transcrição das respostas do Coordenador 

 

1-Gostaria de saber se a RBE abrange toda 

a comunidade educativa do país? 

1- Sim, a adesão à RBE passa já por uma grande 

parte das escolas, como públicas como 

inclusivamente as privadas, e abrange a maior 

parte da comunidade educativa. 

2-Poderemos dizer que no desempenho  

desta função de professor bibliotecário é 

obrigatório que as pessoas possuam 

qualificação nesta área? 

2- Bem A função de professor bibliotecário tem 

regras definidas. Para exercer o cargo deve 

cumprir a portaria nº 756/2009 de 14 de julho. 

Caso os interessados não possuam essa 

preparação específica não podem vir a 

desempenhar essas funções em concreto. 

3- Na sua opinião a equipa da biblioteca 

possui conhecimentos suficientes para 

aplicar técnicas e instrumentos na 

higienização total da biblioteca? 

3-Bem uma das grandes “batalhas” foi ministrar 

conselhos de limpeza, diária, e trimestral dos 

diferentes espaços (físico e documental entre 

outros). É claro que tem de usar instrumentos, 

próprios, para o bom estado do material da 

biblioteca. Podemos destacar o, o uso do 

aspirador de pó, para a higienização dos livros, 

prateleiras e piso. Mas também o pano 

humedecido, numa mistura de água a álcool 50% 

pode para remover a sujidade mais difícil.  È 

claro que sabemos bem que “sem limpeza não 

existe conservação.” 

4-O professor bibliotecário tem 

conhecimentos de noções básicas na área 

da conservação preventiva? Existem 

frequentes ações e práticas para estes 

professores? 

4-O professor bibliotecário não é um técnico de 

restauro de livros, mas na sua formação, segundo 

o documento Gestão da Coleção Rede de BE, 

deve possuir conhecimentos específicos nessa 

área. Admito a dificuldade em se encontrar 

ações numa área pouco desenvolvida no nosso 

país. Por outro lado, esse tipo de formação 

implica conhecimentos técnicos e elevadas 

verbas que a BE não possuem. 

5-Como coordenador ao organizar 

encontros com a equipa da BE aborda a 

temática de aplicação de pequenos reparos 

nos livros mais requisitados ou aconselham 

o seu envio para abate? 

5- A BE tem uma função específica de apoio aos 

currículos, aos projetos inseridos no Projeto 

Educativo da Escola. Logo, se justifica a 

atualização dos recursos documentais e o 

desbaste é essencial na gestão da coleção. Mas 

os livros que são mais requisitados e que são 

mais danificados, como nós sabemos, por vezes 



Biblioteca Escolar: Espaço de Memória e de Conservação Preventiva 

 

- 105 - 

 

assumem o papel de substituição isto é eles têm 

de ser enviados para abate.  

6- Perante danos causados nos livros, 

sujidade, manchas de água, rasgões, 

sublinhado, uso de autocolantes…o 

professor bibliotecário tem formação para 

os solucionar? 

6- Os livros com folhas ou capas descoladas e 

alguns rasgões o professor tem por missão 

improvisar, isto é usar cola e fita cola. Caso os 

livros sejam muito requisitados e estejam 

gravemente danificados estes aqui devem ser 

substituídos por outros em boas condições de 

utilização. Mas Também nas observações 

diárias, o professor da BE deve alertar para os 

cuidados a devem ter com os livros, recordando 

a as regras não sejam cumpridas. 

7- Acha importante que os docentes de 

diversas disciplinas participem, com as suas 

áreas de estudo, na conservação 

preventiva?  

 

7- Relativamente aos docentes, seja qual for a 

disciplina eles todos podem e devem dar o seu 

contributo. Algumas disciplinas até podem 

realizar medições da quantidade da humidade, da 

temperatura e  da poluição  e pegar nestes dados 

e trabalhar estes dados nas respetivas aulas. 

Entre os quais posso dar os exemplos da física, 

da química, da biologia entre outros, penso que 

todos eles devem ser intervenientes. 

8- Os danos de pequenas dimensões 

causados pelos alunos aos livros acha que  

poderiam ser reparados por uma equipa 

constituída por eles? 

8- Esta temática de restauro é bastante complexa 

e de muita responsabilidade para que os alunos 

possam colaborar na reconstituição deste tipo de 

dano. No meu entender eu penso que esses 

trabalhos, mesmo por pequenos que sejam esses 

reparos devem ser entregues a especialistas que 

tenham formação na área. 

Agradecimentos e respeito da confidencialidade. 

 

Entrevista oral em áudio -  Entrevista ao coordenador interconcelhio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
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ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DESPORTO 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

 

Mestrado em Educação e Organização de Bibliotecas Escolares 

 

Entrevista 

 

Professor(a) Bibliotecário(a) 

Como estudante do curso de Mestrado em Educação e Organização de Bibliotecas 

Escolares, estou a desenvolver um trabalho de pesquisa no âmbito da atuação do professor 

bibliotecário, perante a higienização e conservação preventiva na Biblioteca Escolar.  

Agradeço desde já a sua colaboração, ao conceder esta entrevista. 

 

1-   Que tipo de escola se insere a Biblioteca Escolar e está integrada na RBE? 

2- Quais os níveis de escolaridade lecionados nessa escola ou instituição? 

3-  Indique a função e tempo de serviço desempenhado como bibliotecário.  

4- A biblioteca precisa de ser limpa. Quem realiza esse serviço e qual a periodicidade da 

limpeza no piso, prateleiras e livros. 

5- Mencione as técnicas, os instrumentos e produtos usados na higienização do piso, 

prateleiras e livros. 

6- Como bibliotecário pensa ter preparação para a conservação preventiva dos acervos 

existentes na biblioteca? 

 

7- O empréstimo de livros pode dar azo a que estes sofram alguns danos como por 

exemplo: rasgões, manchas de água, agrafos, clips, riscos, colagens com fita cola. 

Como bibliotecário que tipo de intervenção adota perante tais situações? 

 

8- Nos livros mais consultados, possivelmente, surgem destruições na encadernação. 

Que tipo de medidas de” primeiros socorros” adota no seu tratamento? 

 

9- Procura dinamizar ações de sensibilização para o público alvo (alunos, professores e 

Encarregados de Educação) sobre estes danos?  

 

10- Neste processo pede colaboração a que entidades? 
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11- Sendo a biblioteca um espaço interdisciplinar, pensa que os docentes das disciplinas 

de física, de química, de biologia, entre outras, poderiam dar o seu contributo, na 

aplicação dos conhecimentos aos alunos e facilitar a preservação/conservação dos 

livros?  

 

12- Considera uma boa solução reparar pequenos danos com a colaboração de uma 

equipa de conservação preventiva constituída por alunos da escola?  

 

13-  Já tinha pensado neste assunto?  Se sim, apresente o(s)  motivo(s) de ainda não ter 

implementado esta medida. 

 

Grata pela sua Atenção e Colaboração. 

_________________________________ 

(Leonilde Aparício) 
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ANEXO 7 

FICHA DE OBSERVAÇÃO IN LOCO 

 

Bibliotecas das Escolas 

participantes 

Tópicos de estudo Observações diretas “in loco” 

BE- P    

BE- M   

BE-  

BE-  

 

Higienização 

-Limpeza das prateleiras                     

-Limpeza dos livros                            

-Limpeza do piso                                

 

BE- P    

BE- M   

BE-  

BE-  

 

 

 

Manutenção do meio ambiente 

- Plantas naturais na BE                        

- Paredes húmidas                                  

-Janelas sem proteção                              

- Janelas com  estores/cortinas                

-Aparelhos de medição de   

temperatura                                            

- Aparelhos de medição da  

humidade                                                

-  

 

 

BE- P    

BE- M   

BE-  

BE-  

 

 

 

 

 

 

Estado físico da coleção 

-Colocação dos livros em sentido 

vertical                                                

-Colocação dos livros sentido    

inclinado                                              

-Estantes superlotadas                         

-Encadernação  em boas condições    

 

-Encader  

-  

-  

-Rasgões das folhas com fita cola       

- Folhas coladas com cola                   

 

BE- P    

BE- M   

BE-  

BE-  

 

 

 

 

 

 

Ação humana 

-  

-  

-  

-Uso de marcações colantes ou outras 

 

-Uso de agrafo ao arranjar um dano 

causado ao livro                                  

- Tratamento com fita cola de um 

 

 

  Salientar observações especificas 
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ANEXO 8 

ATELIER – MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

Objetos necessários  Preparação 

 

                                 Pano de flanela 

 

Escova macia 

 

 

Pincel  

 

Bistúri 

                 Pinça 

 

 

         

Bata                             Luva s 

                              

  

 

     Álcool e éter                  Aspirador do pó  

 

 

Borrachas 

 

Ralador 

 

 

 

                                  

 

                                   Folhas de mata borrão 

 

 

- Vestir a bata; 

 

- Calçar as luvas de latex ou de algodão; 

 

- Selecionar a obra com folhas dobradas, 

sublinhados, anotações laterais ; 

 

- Procurar agentes que prejudiquem os 

livros: agrafos, clips, fita-cola, auto colantes; 

 

- Procurar danos como: rasgões, folhas 

descoladas, amarelecidas, oxidadas e 

rugosas(água). 

 

- Preencher a ficha diagnóstica de danos; 

 

- Ter instrumentos de limpeza do pó como 

pincel ou aspirador do pó; 

 

 

- Obter produtos químicos como álcool e 

éter; 

 

- Ralar a borracha e fazer uma boneca de 

pano de algodão com pó de borracha. 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xz4PwaQh6GodtM&tbnid=r9EgeXK-wz4_KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://marionnaud.pt/Produtos/Marionnaud.aspx?ProductID=PROD444&PID=318&ei=saNhUaCyOerJ0QXOmYGwBg&psig=AFQjCNE_VuPnZu4CTv9o0D8NUXhxGniadA&ust=1365439600870601
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=papel+secante&source=images&cd=&cad=rja&docid=OB-wtz-oJL2SvM&tbnid=zVSxlmtF5KDyJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.todocoleccion.net/papel-secante-algodom-hidrofilo-apositos-tex-sa-vendajes-sin-usar~x24838309&ei=uaVhUZXULq2T0QXGt4GIBg&bvm=bv.44770516,d.ZGU&psig=AFQjCNHI97_zbReTVB6dZdS8qQTnuz16kw&ust=1365440145309317
http://imagens.extra.com.br/Control/ArquivoExibir.aspx?IdArquivo=4135925


Biblioteca Escolar: Espaço de Memória e de Conservação Preventiva 

 

- 110 - 

 

 

ANEXO 9 

PEQUENOS RESTAUROS 

Danos Simples Restauros 

   

 

                        

 

 

 

 

 

1- Livro riscado, com anotações; 

2- Livro com pó na costura do livro; 

3- Livro com manchas de ferrugem 

de agrafos; 

4- . Limpeza com pó de borracha das 

anotações; 

 

5- Manchas de post-its ou fita cola. 

 

 

 

- Limpar o pó do documento com escova 

macia ou pincel a capa, a lombada, as 

folhas e a costura do livro; 

 

- Verificar se o livro tem estragos; 

 

- Selecionar o tipo de danos; 

 

- Retirar cuidadosamente os clips, agrafos e 

argolas com um bisturi e pinça;  

 

- Para retirar riscos ou anotações e 

ferrugem, usar o pó de borracha num 

pano, e limpar com movimentos circulares 

suaves e constantes. 

 

- Limpar de novo com cuidado todo o pó de 

borracha com escova ou pincel 

 

- Colocar álcool ou éter quando os livros 

têm manchas de fita cola ou post-its 

1 

2 

3 

 

4 

5 

2 

1 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=lvros+antigos+com++pos+its&source=images&cd=&cad=rja&docid=omksSwjRC2uMmM&tbnid=gioO27rkP6IItM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.luiscaldasdeoliveira.com/2007/12/31/comprimir-um-livro-em-2-paginas/&ei=0zUeUamDMYHXtAbA0IGgCA&bvm=bv.42553238,d.ZG4&psig=AFQjCNGM98juhE07GuffFSeIEphMtD7lpg&ust=1361020714692221
http://3.bp.blogspot.com/-xYoiYn3-er4/Tbb38ZFQVtI/AAAAAAAAFW4/J3rrvC-M13o/s1600/012.JPG
http://4.bp.blogspot.com/--ft_f9rr6II/Tbb3zh1u80I/AAAAAAAAFW0/QqTjAlKazis/s1600/011.JPG
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6- Livro molhado 

 

- Dispor as folhas molhadas do livro sobre 

papéis absorventes (mata borrão ou jornal)  

 

- Colocá-lo em sítio seco e arejado 

- Virar as folhas que foram molhadas para 

acelerar a secagem e evitar a multiplicação 

de microrganismos. 

 

 

7- Folha rasgada, solta ou capa descolada 

 

- Pôr um papel encerado debaixo do rasgão 

para evitar a colagem na página seguinte. 

 

- Rasgar tiras de papel japonês  no sentido 

longitudinal à fibra em que se aplica cola 

própria exceto uma parte,  para  poder 

pegar nela  e a colocar na  rutura. 

Atualmente existem fitas próprias com cola 

incluída e são aplicadas nos rasgões, folhas 

e capas soltas cujas fibras da fita se 

integram de imediato com as fibras do 

papel. 

Nota: Todas as imagens representadas 

foram retiradas do trabalho à exceção das 

três últimas imagens que são fotos da visita 

ao “hospital do livro” na Biblioteca 

Municipal. 

Preencher a ficha diagnóstica de 

tratamento de conservação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/bibliofflch/4596495176/in/set-72157624034618982
http://www.flickr.com/photos/bibliofflch/4596491652/in/set-72157624034618982
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ANEXO 10 

FICHA DIAGNÓSTICA DE DANOS 

 

Nome do avaliador ___________________________________________ Data___/___/___ 

 

Título da obra  

Autor da Obra  

Coleção da Obra  

Número de Catalogação  Número de Páginas  

TIPO DE DANOS 

Capa sujas                            

Páginas sublinhadas  

Caneta                                         

Lápis                                           

Capas descoladas                Páginas com 

anotações 

Caneta                                         

Lápis                                           

Páginas sujas                       Página com manchas Água                                            

Ferrugem                                     

Páginas com texto                Páginas com imagens Corte da imagem                           

Páginas sem texto                  Arranque da página                       

Páginas soltas                        Páginas amarelecidas                                                            

OUTROS TIPOS DE DANOS 

 

 

 

 

CAUSA DOS DANOS 

Humano Meio Ambiente 

-  - Incidência de luz solar nos livros                     

-  - Paredes  húmidas                                              

-Folhas rasgadas                  - Fungos nas folhas                                             

-Manchas de água                - Insetos nas folhas                                             

-Manchas de ferrugem          

OUTRAS CAUSAS DE  DANOS 
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ANEXO 11 

 

FICHA DE DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA 

 

Nome do avaliador ___________________________________________ Data___/___/___ 

 

Título da obra  

Autor da Obra  

Coleção da Obra  

Número de Catalogação  Número de Páginas  

  

 

 

Higienização 

Com pano de flanela                                   

Com pincel macio                                       

Com aspirador do pó                                  

Com pó de borracha                                   

 

 

Pequenos restauros 

Lombada                                                    

Capa                                                           

 

Página 

Manchas de água                  

Manchas de ferrugem           

Papel amarelecido                    

Rasgões                                

Anotações                            

                                             

OUTROS  TRATAMENTOS DE 

HIGIENIZAÇÃO 

OUTRO TÉCNICAS DE PEQUENOS 

RESTAUROS 
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ANEXO 12 

 

 

DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA CULTURAL DA GUARDA 

  

ABRIL DE 2013 


