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//INTRODUÇÃO

O grupo de pesquisa Arte Contemporânea: preservação e exibição (ARTECON - CNPq) foi 
criado no ano de 2013, na Escola de Belas Artes da UFMG, com intuito de proporcionar 
discussões sobre as problemáticas referentes à salvaguarda de acervos constituídos 
por obras de arte modernas e contemporâneas. A fim de dar seguimento às discussões, 
situações e experiências iniciadas, propusemo-nos a compilar e disseminar, por meio 
da presente publicação, alguns trabalhos derivados de pesquisas desenvolvidas no 
âmbito de disciplinas da graduação e pós-graduação. Assim, pretendemos contribuir 
com a produção bibliográfica atual a respeito da preservação da arte contemporânea, 
área bastante carente de publicações de caráter formativo na esfera nacional. 

A problemática da preservação da arte contemporânea articula-se com a transposição 
da importância da materialidade do bem cultural para sua significância e compreensão. 
Ao adentrar no campo conceitual intangível, as obras atravessam os paradigmas 
existentes e despertam desafios referentes à sua conservação. Tal fato estimula 
investigações mais abrangentes a respeito da gestão do referido patrimônio no contexto 
da documentação, exposição, conservação e restauração. Além disso, a quebra de 
paradigmas articula reflexões sobre a aplicabilidade de critérios pré-definidos e sobre 
a instauração do olhar crítico para a salvaguarda da obra de arte. 

A partir dessa articulação, nasce a presente coletânea, organizada em quatro temáticas. 
A primeira aborda a visão do artista sobre a sua obra, a segunda contempla estudos de 
caso de restaurações realizadas em obras contemporâneas, a terceira inclui estudos 
sobre aspectos preventivos relacionados a exposições e a quarta apresenta uma visão 
particular sobre o desenvolvimento da disciplina no contexto internacional.

A temática NARRATIVAS DE E SOBRE ARTISTAS apresenta reflexões sobre o fazer 
artístico contemporâneo, o envolvimento do artista com a salvaguarda de suas 
obras e alternativas de preservação a serem consideradas. Relacionando memória, 
sistemas de informação e preservação de arte contemporânea em um estudo de caso, 
Genesco Alves nos traz sua contribuição sobre o papel da documentação de artista na 
salvaguarda das obras contemporâneas. No decorrer do texto, ele aponta questões 
referentes ao processo criativo e à utilização do projeto de uma obra como norteador 
para sua montagem, remontagem e exibição, demonstrando a relevância desse tipo 
de documento ao elucidar dúvidas e esclarecer o conceito por trás da materialidade 
da obra. Na sequência,  por meio da transcrição de uma entrevista com o artista Helô 
Sanvoy, Mônica Carvalho elucida questões referentes ao conceito e aos significados de 
algumas das obras dele, cita explicações a respeito do uso de determinados materiais, 
promove reflexões sobre o comportamento futuro de elementos intrínsecos de 
degradação e esclarece dúvidas quanto aos aspectos estéticos e sensoriais das obras, 
articulando as respostas do artista com a salvaguarda das obras. 
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Thembi Rosa, por outro lado, apresenta alternativas de documentação para obras de 
arte performáticas que englobam som e dança - alternativas essas que são usadas como 
ferramentas de composições artísticas. A autora, por meio de sua experiência, traz 
exemplos da utilização de cada uma delas, por meio de obras autorais, contribuindo para 
o seu registro. Finalizando essa primeira parte, ao discorrer sobre identidade, alegoria, 
autorretrato e o papel do artista no século XXI enquanto propositor de situações e 
experiências, Sérgio Leão contextualiza e apresenta o conceito de algumas de suas 
obras: serigrafias em cópias únicas realizadas em 2000 e 2003. Em seguida, questiona 
-se sobre a atual leitura delas, a necessidade e as possibilidades de intervenção e 
recomposição, apontando diretrizes de remontagem e preservação, de acordo com 
o significado dos trabalhos. Destaca, para isso, o processo de documentação de tais 
etapas, apresentando o caráter transitório das obras e a opção da reimpressão das 
mesmas. 

A temática INTERVENÇÕES: ESTUDOS DE CASOS aborda relatos de experiência e 
estudos de caso manifestados em intervenções de restauração singulares, envolvendo 
processos de tomada de decisão complexos e materialidades pouco usuais.  Nelyane 
Santos e Marilene Maia relatam o processo de restauração de uma pintura-objeto de 
autoria de Eduardo Aragão, ressaltando a problemática de tratamento de extensas 
áreas monocromáticas e de suportes fixados em estruturas complexas, carentes de 
estiramento. Além disso, ao considerarem a percepção da obra no campo artístico, 
demonstram a necessidade de compreensão da intenção do artista no contexto 
contemporâneo para viabilizar uma proposta interventiva coerente com a essência 
da obra. Na sequência, a partir de uma pintura contemporânea de Alexandre Guerra 
manchada com batom, Luiza Brito discute a relação entre o conceito da obra, os desafios 
ligados a intervenções de limpeza em superfícies não envernizadas e alternativas de 
tratamento decorrentes de casos similares de vandalismo. Baseada nessa discussão, 
apresenta suas reflexões e o processo de tomada de decisão para a obra em questão 
fundamentada na metodologia Decision Making Model. Relata, em seguida, a intervenção 
de restauração realizada, contemplando a limpeza e reintegração cromática da obra 
mencionada, de modo a evidenciar as particularidades e singularidades relacionadas 
à remoção de manchas de batom em superfícies pictóricas.

A obra sem status de obra é a problemática do texto a respeito da intervenção de 
restauração e da proposta de exibição de uma imagem em stêncil produzida pelo artista 
Hudinilson Jr. sobre uma porta da Escola de Belas Artes da UFMG. A fim de resolver 
tal questão, Daniel Missu contextualiza a trajetória do artista, apresenta a imagem 
a ser trabalhada, salientando aspectos da técnica, seu estado de conservação e a 
intervenção de restauração realizada, cujos objetivos primordiais foram a estabilização 
do suporte e a salvaguarda da legibilidade da obra. Mediante uma discussão também 
pautada pela metodologia Decision Making Model sobre a efemeridade do grafite, 
a possível classificação da obra como site-specific ou obra pública, uma provável 
descontextualização física e conceitual relacionada a sua transposição a outro espaço, 
a promoção de melhores condições de conservação, a inserção da obra ao patrimônio 
da escola enquanto obra de arte dentre outros aspectos, o autor propõe um projeto 
de montagem e exibição da obra articulado com os levantamentos realizados.
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A temática EXPOSIÇÕES versa sobre sistemas de fixação e sustentação de bidimensionais, 
além de exibir alguns aspectos sobre a remontagem de uma performace. Como 
bem se sabe, exposições abrangem a atuação conjunta de diversos profissionais, 
envolvendo complexos saberes e conhecimentos técnicos. Thais Hoelze contribui com 
a disseminação de saberes específicos aos sistemas de montagem de bidimensionais, 
mais especificamente aos sistemas de sustentação e fixação destes ao elencar as 
possibilidades existentes no mercado e as soluções mais utilizadas sob o olhar da 
conservação e restauração. Tal levantamento se torna elucidativo e oferece cabedal 
teórico para o diálogo com os profissionais envolvidos na preparação e montagem do 
espaço expositivo. 

Já Carolina Concesso, recorrendo a um estudo de caso sobre a instalação Money Man, 
derivada da performance de mesmo nome de autoria do grupo “O Oito”, traz à tona 
questões sobre a relação entre o estado de conservação da obra, seus materiais 
intrínsecos de deterioração e as opções de acondicionamento de elementos de obras 
compostas por diversos suportes. Destaca, também, a relevância da documentação 
institucional sobre o bem, principalmente no momento da proposição de projetos de 
(re)exibição, período em que tais informações podem basear a tomada de decisão. 
Finaliza aventando duas possibilidades de remontagem.

Por fim, a temática CONTRIBUIÇÕES LATINOAMERICANAS contempla a relevante 
contribuição internacional de Cláudio Hernandez e Jo Ana Morfin, conservadores-
restauradores atuantes no México, apresentando o processo de introdução da disciplina 
de Conservação e Restauração de Arte Contemporânea nesse país e abordando tanto 
seu processo de desenvolvimento quanto estudos de caso derivados da atuação de 
profissionais especializados no país.

Desejamos uma boa leitura.

Profa. Dra. Magali Melleu Sehn
Curso de Conservação-Restauração de Bens Móveis 

da Universidade Federal de Minas Gerais

Profa. Ma. Raquel França Garcia Augustin
Conservadora-restauradora
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Genesco Alves de sousA

1.1// DOCUMENTAÇÃO DE ARTISTA: 
POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
PESQUISA EM ARTES
Genesco Alves de Sousa

R E S U M O

Os desafios impostos pela arte contemporânea suscitaram, em relação aos processos 
de criação, de exibição e de conservação, novos diálogos entre os profissionais que 
integram o sistema das artes. A partir desta interlocução, a documentação elaborada 
pelos próprios artistas alcançou outro patamar de relevância no âmbito da conservação 
e da exibição. Preservadores, colecionadores, críticos e pesquisadores vislumbraram 
novos caminhos e estratégias de atuação, que também foram apropriados pelos 
artistas. Para refletir sobre determinados aspectos destas interações, recorro a um 
estudo de caso sobre a documentação do projeto de instalação de minha autoria, 
intitulado “Instantâneos”. Apresentando informações relacionadas aos processos 
de elaboração, montagem e documentação do processo, pretendo contribuir para 
o debate sobre a pesquisa em artes, sobretudo no que se refere aos estudos que 
focalizam os temas da exibição e da preservação de arte contemporânea.

P A L A V R A S - C H A V E :  Arte contemporânea. Documentação. Exibição. Preservação.

A B S T R A C T

The challenges set by contemporary art provoked, in regard to the processes of creation, 
exhibition and conservation, new dialogues among professionals that integrate the art 
system. From this exchange, the documentation elaborated by the artists themselves reached 
another level of relevance in the perspective of conservation and exhibition. Preservers, 
collectors, critics and researchers envisioned new paths and strategies of conduct that were 
also appropriated by artists. To reflect on certain aspects of these interactions, I resort to a 
case study on the documentation of my installation project titled “Instantanêos”. Through 
presenting information related to the processes of creation, assembly and documentation 
of process, I intend to contribute to the debate about research in art, especially within the 
study focused in exhibition and preservation of contemporary art.

K E Y  W O R D S :  Contemporary art. Documentation. Exibithion. Preservation.
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I N T R O D U Ç Ã O

O poeta Simônides de Ceos foi convidado a participar de um banquete promovido 
por um nobre da Tessália chamado Scopas. Durante o evento, Simônides recitou um 
poema lírico em homenagem ao anfitrião e dedicou metade da obra aos deuses Castor 
e Pólux. Contrariado, Scopas decidiu que pagaria apenas metade do valor combinado 
e que a diferença deveria ser cobrada aos deuses.

Logo depois, Simônides foi avisado que dois jovens o aguardavam do lado de fora 
do salão. Simônides retirou-se e, durante a sua ausência, o teto do salão desabou, 
matando o anfitrião e todos os demais convidados. Os corpos ficaram tão danificados 
que os parentes não conseguiram reconhecê-los de imediato. Simônides, entretanto, 
recordava-se dos lugares ocupados pelos convidados à mesa e dessa maneira ajudou 
os parentes a identificá-los, possibilitando a realização dos funerais.

Em “A arte da memória” (YATES, 2007, p. 17), Frances Yates inicia o capítulo sobre as 
fontes latinas da “arte clássica da memória” relembrando que a façanha do poeta 
grego já havia sido utilizada por Cícero no tratado “De oratore” com a intenção de 
introduzir e descrever o sistema mnemônico dos lugares e das imagens como parte 
essencial da retórica romana. Ressaltando que a lembrança dos lugares ocupados 
pelos convidados à mesa é que possibilitou a identificação dos corpos, afirmava-se “a 
disposição ordenada” como um princípio para a “boa memória”.

Selecionar os lugares e provocar a formação de imagens “agentes” a respeito daquilo que 
deve ser relembrado configurava uma elaborada “técnica” que, por sua vez, permitiria 
ao orador tecer longos discursos com precisão e garantiria que os acontecimentos 
seriam memorizados e narrados na ordem exata. Sem blocos de notas para preleções, 
o orador antigo aprimorava sua memória natural através de um “treinamento da 
memória”, ou melhor, de uma “memória artificial” (YATES, 2007, p. 18).

Não interessa aqui recuperar as genealogias ou refazer os percursos de aprimoramento 
da “arte da memória”, mas tentar imaginar como a “mnemotécnica” desempenhou, 
no contexto da Antiguidade Clássica, um papel fundamental no campo da oratória, e 
perceber, conforme assinalou Yates (2007), que a memória consiste em um artefato 
cultural cuja abordagem entrelaça questões técnicas e relações de poder relacionadas 
ao controle e à difusão de informações.

Da Antiguidade Clássica aos ambientes não menos catastróficos da atualidade, 
infestados de hardwares e softwares sofisticados, é possível perceber os estreitos 
vínculos que conectam o desenvolvimento dos processos de documentação, com seus 
distintos sistemas de organização, tratamento e difusão das informações, aos interesses 
políticos, sociais e econômicos dos diferentes grupos sociais que os controlam.

No caso da indústria bélica, por exemplo, sabe-se da estreita relação entre a demanda 
por cálculos balísticos cada vez mais precisos e o processo de aprimoramento dos 
computadores eletrônicos. É importante lembrar que boa parte dos estudos que 
contribuíram para tal aprimoramento foi realizada em centros de pesquisa civil, sob 
a supervisão de órgãos públicos e por meio de financiamento estatal (KUMAR, 2002).
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Empresas multinacionais cada vez mais internacionalizadas,  que enfrentam desafios 
semelhantes aos enfrentados pelos militares nos campos de batalha, absorveram os 
sistemas de tecnologia da informação resultantes destes estudos para incrementar 
sua expansão, de maneira que estes sistemas tornaram-se tão essenciais para as 
empresas quanto as suas fábricas e os seus operários.

O surgimento desse complexo industrial-militar-científico está imbricado com o 
advento de um novo sistema social que, de acordo com Webster (2006, p. 9), poderia ser 
denominado de “sociedade da informação”. Tanto para os entusiastas quanto para os 
detratores desse novo sistema não restariam dúvidas de que, a partir desse momento, 
passamos a fazer parte de uma nova configuração social em que a informação torna-
se uma categoria imprescindível.

Para Webster (2006, p. 9), este novo sistema social poderia ser definido a partir de 
cinco noções distintas, relacionadas respectivamente à ênfase de critérios de cunho 
cultural, tecnológico, econômico, profissional e espacial. A partir do entrelaçamento 
destes critérios, a teorização das novas experiências vitais se daria a partir de uma 
configuração rizomática, absorvendo um espectro muito amplo de fenômenos 
interdependentes e multidimensionais.

A definição da “informação” como categoria fundamental do novo sistema social, 
no entanto, não é consensual nem mesmo no âmbito da Ciência da Informação. De 
acordo com Buckland (1991), a informação poderia ser tratada simultaneamente 
como coisa, conhecimento e processo. Na convergência de suas possíveis definições, 
a informação ramifica-se para designar um universo formado por diferentes artefatos, 
comportamentos e subjetividades. Assim, considera-se que a análise de tudo que for 
produzido sob a égide dessa categoria configura-se em um grande desafio. 

No universo fluído da informação, as dimensões temporais e espaciais se sobrepõem, 
o tangível e o intangível se confundem, adquirindo o estatuto de uma entidade 
flutuante capaz de materializar-se em suportes distintos e com diferentes valores. 
Direta e indiretamente, esse universo compõe um pano de fundo que poderia nortear 
o diálogo com diferentes propostas artísticas da contemporaneidade.

D O C U M E N TA Ç Ã O  D E  A R T E
 

Deslocamentos nas relações espaço-temporais e a inclusão de novos elementos 
intangíveis relevantes para a compreensão das propostas artísticas, incluindo 
experimentações com luzes, sons, movimentos, tato, olfato, entre outros, recorrentes 
na produção contemporânea, contribuíram para vislumbrar novos métodos de 
documentação, sobretudo para os próprios artistas.

De acordo com Magali Sehn (2014), a questão central da documentação de arte 
contemporânea foi atravessada pela definição dos objetivos pretendidos, cuja 
estruturação impõe métodos diferenciados de registro, apresentação e difusão da 
informação. No processo, ainda de acordo com a autora (SEHN, 2012, p.97), é necessário 
considerar os significados subjacentes dos materiais e a relevância da materialidade 
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no contexto de cada proposta, para, em seguida, compreender as formas operativas e 
as suas variabilidades, além das suas conexões com o tempo, o contexto e o espaço. 
Nesse processo, a participação do artista tornou-se imprescindível.

Neste trabalho, buscamos focalizar o percurso de documentação do próprio artista, 
recorrendo às contribuições teórico-metodológicas do universo da conservação e dos 
estudos sobre processos criativos (SALLES, 2013). O objetivo principal é refletir sobre 
o lugar e o papel dessa documentação na compreensão das propostas, de modo a 
referenciar diferentes posturas em relação aos processos de exibição, difusão, fruição, 
preservação e aquisição de arte.

No Brasil, conforme analisou Sehn (2012), a introdução de acervos de arte moderna e 
de arte contemporânea nas instituições aconteceu e continua acontecendo por meio 
de doações, de realização de salões e de bienais, sendo que a maioria das aquisições 
é decorrente da iniciativa dos próprios artistas, de familiares ou de colecionadores. O 
sistema de comodato, por exemplo, tornou-se uma prática habitual, e a análise dos 
critérios de aquisição, uma dimensão essencial do processo.

Em relação aos critérios de aquisição, a documentação do artista tem sido utilizada 
inclusive como instrumento de avaliação de riscos, considerando diversas informações 
que abrangem desde a materialidade e os significados subjacentes das propostas, até 
as possibilidades e os desafios inerentes aos processos de montagem, remontagem, 
reinstalação póstuma e exibição virtual.

No caso específico de propostas de instalações, Ulrike Baumgart (2011) argumenta que 
a singularidade e a complexidade dessa modalidade artística não são determinadas 
apenas pela questão espacial, mas principalmente por aspectos processuais, 
situacionais e performativos que não são fáceis de assimilar. Considerando esse 
desafio e a premissa de que a compreensão da proposta depende de todos esses 
aspectos, abordarei a questão da documentação do artista através de um estudo de 
caso.

P R O J E T O  “ I N S TA N T Â N E O S ”

Para efeitos de estudo e reflexão, remonta-se aqui o processo de documentação do 
projeto de instalação intitulado “Instantâneos” (FIGURA 1), refazendo o percurso desde 
a sua primeira versão, que integrou uma das Mostras internas da Escola Guignard/ 
UEMG, em 1997, e incluindo os desdobramentos que culminaram em uma exposição 
individual realizada na Galeria da Copasa, em 2003.

A segunda versão foi exibida na Praça Juscelino Kubitscheck, em Belo Horizonte, em 
1998, passando a integrar, a partir desse momento, outras mostras coletivas tais como 
Processos Tridimensionais (1998) e O Peso da Luz (2000). Em 2001, a proposta foi 
incluída no mapeamento nacional de arte contemporânea Rumos Visuais Itaú Cultural 
2001-2003, participando respectivamente das mostras coletivas Rumos da Nova 
Arte Contemporânea Brasileira, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte; Vertentes 
da Arte Contemporânea, no Instituto Itaú Cultural São Paulo e Poéticas da Atitude: 
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o Transitório e o Precário, na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, todas em 2002. 
Em 2003, uma versão ampliada deu origem à exposição individual Instantâneos, na 
Galeria da Copasa, em Belo Horizonte.

Na primeira versão, um bloco de gelo resultante do congelamento de vinte litros de 
água foi pendurado, por meio de tubos de látex, no teto da galeria, poucos minutos 
antes da abertura da exposição. O peso inicial do bloco de gelo mantinha o látex 
tensionado por algumas horas. À medida que ocorria o degelo, o bloco perdia peso 
e era puxado para cima até desaparecer completamente. Após o degelo, o líquido 
restante também evaporava. Ao final, restavam apenas alguns vestígios e os tubos de 
látex flácidos pendurados no teto.

Na segunda versão, os tubos de látex foram suprimidos, o que simbolizou um corte 
metafórico dos vínculos com o cubo branco da galeria, para que o trabalho fosse 
exposto em áreas públicas externas, como previsto na versão original. A intenção 
era compartilhar a experiência fora do ambiente restrito da galeria, estabelecendo 
interações com outros espaços e com outros interlocutores.

Com as alterações, a obra passou a compor-se basicamente de um bloco de gelo 
colorido (FIGURA 2) e, no caso das montagens em áreas internas, como aconteceu nas 
exposições do programa Rumos Visuais, em 2002, foram incluídos uma base de gesso 
e o uso de fotografias instantâneas do tipo Polaroid.

As adaptações da proposta para diferentes espaços estavam vinculadas, prática e 
conceitualmente, ao debate, característico dos anos 1990, acerca de determinadas 
transformações nos espaços institucionais da arte. A necessidade de encontrar formas 
alternativas de exposição e de fruição para as mais variadas experiências artísticas 
fazia parte da agenda de muitos artistas. Havia, naquele contexto, uma retomada 
das discussões sobre temas como desmaterialização, perda do objeto e ruptura dos 
suportes.

Não se tratava exatamente de uma novidade, mas a discussão adquiriu novos 
contornos logo após o conhecido “retorno da pintura”, característico dos anos 1980, 
supostamente sair de cena. Era possível perceber, portanto, um movimento de 

F I G U R A  1  –

Maquete da instalação 

Instantâneos. Fonte: 

Arquivo do autor, 

(2002).
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reavaliação das “antropofagias” e dos “tropicalismos brasileiros”, caracterizado pela 
revisão das contribuições de alguns artistas nacionais e de toda a arte produzida fora 
dos “grandes centros”. Discutia-se, por exemplo, a genealogia da arte conceitual e a 
desmaterialização, revisitando o legado de artistas como Hélio Oiticica e Lygia Clark.

O tema da globalização ganhou mais relevância, colocando em cena a questão dos 
rearranjos das relações entre tempo e espaço. As noções de “fim da história” e de 
“morte da pintura” também contribuíram para uma mudança de foco da questão 
do tempo cronológico para a questão dos diferentes espaços, lugares e territórios. 
Assim, as noções de “compressão espaço-tempo” (HARVEY, 2006), “não-lugar” (AUGÉ, 
1994), “entre-lugar” (BHABHA, 2013) e “hibridização” (CANCLINI, 1997) nortearam a 
abordagem teórica da condição pós-moderna.

Tais noções influenciaram direta e indiretamente o processo de elaboração da 
proposta,  sinalizando a possibilidade de romper algumas fronteiras acerca da definição 
das modalidades artísticas. Nesse sentido, o projeto “Instantâneos” configurou a 
síntese de um processo de experimentações e reflexões sobre o trânsito entre a bi e 
a tridimensionalidade, combinando elementos do desenho, da pintura, da escultura e 
da performance.

Do ponto de vista da pesquisa em artes, a articulação com outras propostas foi 
determinante, sobretudo em relação aos percursos de transição que conectam 

F I G U R A  2  – 

Projeto de Instalação 
Instantâneos. Fonte: 

Arquivo do autor, (2002).
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diferentes projetos de um mesmo artista, tal como em Metaesquemas, Relevos 
Espaciais e Parangolés, de Hélio Oiticica (OITICICA, 1986). Esses projetos mantinham 
entre si um vínculo formal e conceitual, envolvendo a relação entre cor e espaço, mas 
lastreados por um intenso diálogo com questões extraestéticas, incluindo a realidade 
sociocultural brasileira.

Em seus depoimentos, Oiticica (1986) argumentava sobre a desintegração da pintura 
como algo irreversível e também sobre a relação artista-expectador, trazendo a ideia 
de que o artista deveria ser um propositor de práticas e não um criador de objetos. 
Defendia, portanto, o rompimento do contato contemplativo, a participação ativa do 
expectador e a possibilidade de vivenciar descobertas sugeridas e não definitivas.

Essa ênfase na “atitude do artista” (SZEEMANN, 1969) foi revisitada por muitos artistas 
e pela crítica nos anos 1990. Em Poéticas da atitude: o transitório e o precário, Jailton 
Moreira (2002, p. 123) procurou elucidar como diferentes gerações de artistas lidam 
com essa revisão. Afirmando que a “pulverização da matéria” também resultou da 
radicalização das noções de velocidade e transitoriedade, argumenta que o transitório 
evoca o efêmero e o precário, noções que atravessam diferentes propostas, incluindo 
desde os happenings, environments, performances, land art, body art, a até mesmo o 
impressionismo e a arte povera.

F I G U R A  3  –  Documentação no Atelier. Fonte: Arquivo do autor, (2002).

F I G U R A  4  –  Documentação no Atelier. Fonte: Arquivo do autor, (2002).



// 16

Pesquisa em Preservação de arte moderna e ContemPorânea: Coletânea i

Nesse sentido, os deslocamentos de foco em relação à materialidade impuseram outros 
olhares sobre o processo de documentação (FIGURAS 3 e 4), definido inicialmente 
como uma espécie de memória do processo, relacionando-o tanto ao caráter efêmero 
da experiência como à expansão dos recursos disponíveis para registrá-la e transmiti-
la em outros canais e plataformas.

As próprias vivências de montagem e remontagem da instalação em diferentes 
espaços e contextos contribuíram não apenas para reformulações e adaptações, mas, 
sobretudo, para repensar a noção de memória como um elemento de composição e 
recomposição da proposta.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

A interlocução com o público, a partir dos seus questionamentos acerca da 
materialidade e dos significados subjacentes, no decorrer do processo, suscitou 
outras percepções sobre a documentação, inclusive como recurso de pesquisa e 
experimentação. As vivências no contexto “da rua” funcionaram como uma experiência 
“de campo”, articulada com a epistemologia do atelier. Como elemento de composição 
e recomposição da proposta, a documentação do artista produziu outras visibilidades 
e contribuiu para um melhor entendimento da proposta em relação aos seus pontos 
cegos que, por sua vez, embora não estivessem previstos no projeto, tornaram-se 
relevantes durante o processo.

Nesse sentido, no contexto do atelier foi possível constatar, por exemplo, diferenças 
de comportamento cromático, em que diferentes cores manifestaram-se de modo 
distinto em condições idênticas. Decidir se esse tipo de informação seria ou não 
incluída no projeto e compartilhar a experiência com outros interlocutores tornou-se, 
portanto, uma opção que não estava prevista.

Em diferentes contextos de “exibição” – rua, galeria, publicações – a documentação 
também funcionou como um instrumento articulador de trocas e de diálogos. Em 
relação ao convívio com outros artistas, com os interlocutores do espaço público e com 
os representantes das instituições, a documentação contribuiu para evitar e resolver 
diversos problemas.

Além disso, diferente de um fim em si mesmo, o projeto oportunizou a participação 
em eventos institucionais, a troca de experiências com outros artistas e a possibilidade 
de atuar em espaços e condições distintas. Foi um processo que envolveu diferentes 
negociações e ajustes,  em relação à infraestrutura disponível, às condições locais, às 
limitações de recursos materiais e até mesmo às divergências conceituais em torno da 
proposta.
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1.2// A NARRATIVA NA PRESERVAÇÃO 
DA ARTE DE HELÔ SANVOY
Mônica Lima Carvalho

R E S U M O

O texto trata da importância da participação do artista no processo de salvaguarda 
de acervos de arte contemporânea nos museus, galerias, centros culturais e espaços 
afins, em um trabalho conjunto com os conservadores, curadores, museólogos e 
galeristas. O artigo objetiva ilustrar a complexa tarefa de preservar a obra de arte 
contemporânea, como bem realça o artista Helô Sanvoy em suas análises construtivas 
e significativas de seus trabalhos, que são por ele narradas.

P A L A V R A S - C H A V E :  Arte  Contemporânea. Conservação  de  Obras  
Contemporâneas. Documentação. Artistas Contemporâneos. Entrevistas.

A B S T R A C T

The text deals with the importance of the artist’s participation in the process of safe 
guarding contemporary art collections in museums, galleries, cultural centers and 
related espaces, in a joint work with conservators, curators, museologists and gallery 
owner. The article aims to illustrate the complex task of preserving the contemporary 
artwork, as pointed out by the artist Helô Sanvoy in his constructive and meaningful 
analyses of his works, here narrated by himself.

K E Y  W O R D :  Contemporary art. Conservation of contemporary artworks. 
Documentation. Contemporary artists. Interviews.

I N T R O D U Ç Ã O

Nos dias atuais, no Brasil, muitos têm sido os desafios para a preservação da arte 
contemporânea, salvaguardada em instituições como museus e centros culturais. 
Conservadores e restauradores atuantes em laboratórios de conservação e restauro, 
normalmente habituados às pesquisas e ao entendimento dos processos de 
degradação físico e químico de materiais constituintes da obra de arte, despertam-se à 
importância do significado simbólico e cultural, por meio de trabalhos compartilhados 
com os curadores, os museólogos e,  principalmente, com os próprios artistas, autores 
de suas obras.

A participação do artista no processo de preservação e de exibição de suas obras 
artísticas se faz imprescindível. Ademais, os tradicionais métodos de conservação 
preventiva não mais se adaptam às específicas categorias, como as das obras 
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construídas com materiais não convencionais e efêmeros e as das que são passíveis 
de reconstrução ou reinstalação em espaços diferenciados em museus, galerias e 
centros culturais (SEHN, 2014).  Tal participação é pautada e conduzida por processos 
de entrevistas com os artistas, na abordagem de questões gerais e específicas que 
perpassem o processo criativo do artista, os tipos de materiais e de técnicas por ele 
utilizados, a atribuição de significados, os contextos sensoriais e estéticos e a própria 
potencialidade de deterioração da obra em si (SEHN, 2014). 

Já é consenso geral a existência dos desafios da preservação da arte moderna 
e contemporânea. Uma publicação recente no tema oferece um panorama das 
complexidades de questões, com bibliografia atualizada em português sobre critérios 
e metodologias direcionadas à preservação da arte contemporânea. Com base nesta 
bibliografia, destaco algumas questões que direcionaram as reflexões proferidas pelo 
artista contemporâneo Helô Sanvoy que, em sua lucidez de propósito, revela-nos a 
materialidade sensível de sua obra.    

H E L Ô  S A N V OY

Helô Sanvoy nasceu em Goiânia, 1985, onde vive até os dias atuais. Inicia sua 
trajetória artística ingressando à academia no curso de Licenciatura em Artes Visuais 
da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde, na qualidade de estagiário no Centro 
Cultural da UFG, teve a oportunidade de participar de atividades como a salvaguarda e 
a catalogação de acervos de arte moderna e contemporânea, e também das atividades 
de ações educativas. O artista realizou recentemente residência artística na Fundação 
Armando Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo, e, além disso,  tem participado de 
várias exposições no Brasil. Em sua concepção sobre o processo artístico, acredita que 
o diálogo com as questões que o mundo nos apresenta, seja a procura de possíveis 
respostas, seja a criação de outros problemas, qualifica uma relação que se dá por 
meio da arte. Ele trabalha com a ideia de contemporaneidade, a ideia de fazer coisas 
que estão em relação com o que acontece hoje, no aqui e no agora. 

O artista me concedeu recentemente uma entrevista no Centro Cultural da UFG 
(CC/UFG), local onde já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos nas atividades 
de preservação do acervo desta instituição, na ocasião estando eu na qualidade de 
conservadora do CC/UFG. A entrevista intuiu a abordagem ao artista em explanar a 
sua arte espontaneamente e sua autonarrativa. Trazemos, neste texto, as obras por ele 
selecionadas, seguindo a ordem de seu site www.helosanvoy.com, e suas respectivas 
ponderações sobre cada situação em sua produção artística, por ele aqui refletidas.

N O T Í C I A S  P O P U L A R E S

O artista não trabalha com a ideia de se categorizar em uma determinada linguagem 
específica, seja na do desenho, seja na da pintura ou na da arte performática. Assim 
Helô Sanvoy declara, em entrevista a mim concedida em 2018:



// 20

Pesquisa em Preservação de arte moderna e ContemPorânea: Coletânea i

Pensei uma coisa, como resolver essa coisa? Essa coisa se resolve assim; a outra 
coisa vai se resolver de um jeito totalmente diferente, e cada trabalho vai ter 
uma demanda. Então olhando aqui (no site do artista) cada foto vai para um 
conjunto de trabalhos. Então tem aqui “Notícias Populares” que eu trabalho 
com recortes de jornal, então esse trabalho, ele tem uma demanda (SANVOY, 
2018).

A demanda de seu trabalho como um todo é a construção, é a própria ideia em si, que, 
projetada, materializa-se a partir da relação dessas ideias com o suporte de cada obra, 
com o suporte do trabalho.

F O I  A S S I M  Q U E  N O S  D I S S E R A M

P R O C E S S O  D E  C O N S T R U Ç Ã O

O processo de construção da série “Notícias Populares” (FIGURA 1) apresenta, na 
maioria dos trabalhos, o jornal como elemento principal na composição visual das 
obras. Este trabalho, intitulado “Foi assim que nos disseram” (FIGURA 2), é apresentado 
em três etapas: “Foi assim que nos disseram #1”, “Foi assim que nos disseram #2”, e 
“Foi assim que nos disseram #3”. A construção se deu a partir de recortes em jornal 
sobre madeira, de forma rústica. Não apresenta vidro como proteção e tem a madeira 
em compensado como suporte. Os recortes originaram-se de um caderno de um 
jornal que trazia pequenos verbetes com notícias internacionais, com foto de um 
acontecimento ou uma figura conhecida mundialmente e uma pequena nota. “Então 
eu pego só essas notas, corto o texto e apresento junto com a foto, então são esses 
verbetes, os espaços vazados enchendo esse painel” (SANVOY, 2018). Estes recortes, 

F I G U R A  1  –  Helô 

Sanvoy: “Notícias 

Populares”, 2014 - 

2017. Recortes em 

jornal, dimensões 

variadas. Foto: Helô 

Sanvoy, 2017.
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quando postos na exposição, começam a dobrar as bordas alterando seus formatos, 
tornando-os irregulares, mas bonitos de se ver, na percepção do artista.

S I G N I F I C A D O  D O S  M AT E R I A I S

Sanvoy  (2018) geralmente se volta mais para a construção do trabalho. No caso específico 
da série “Notícias Populares”, ele afirma que o jornal não tem uma durabilidade tão 
extensa, podendo durar de 100 a 110 anos bem conservado ou até mais tempo. E 
ainda, que o material “não vai manter a cor, ele vai perder a cor, o papel vai mudar a 
tonalidade também além da cor da impressão dele, e essa é a demanda desse trabalho” 
(SANVOY, 2018). Dessarte, esta transformação do material é importante parte da 
obra, justamente pela sua escolha em utilizar este material, que surge não por ser um 
material nobre, ou porque vai servir de suporte para receber alguma intervenção, mas 
sim porque o jornal em si traz uma carga simbólica, acrescida da poética despertada 
pelo artista na construção da sua obra. Conseguintemente, o artista aceita a questão 
das alterações da obra causadas pelo tempo sobre o seu trabalho. Mesmo assim, isto 
não significa que a sua obra não possa estar dentro de uma instituição, ou mesmo que 
possa ser conservada por maior tempo possível.

F I G U R A  2  –  Helô Sanvoy: “Foi assim que nos disseram #1”. Recorte em jornal sobre madeira, 55x100cm. 

Coleção Centro Cultural da UFG. Vista do 21° Salão de Arte Anapolino, GO. Foto: Helô Sanvoy, 2015.
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S E M  T Í T U L O

P R O C E S S O  D E  C O N S T R U Ç Ã O

Nas obras “Sem título 2012” (FIGURA 3), o artista introduz novos elementos à sua 
obra, como: o papel vegetal, o phoan e linhas de nylon. O papel vegetal é costurado 
manualmente com linhas de nylon em hachuras ao suporte em phoan. 

Segundo o artista, o phoan começa a fazer parte das opções de materiais constitutivos 
de sua obra devido à estabilidade e à resistência oferecida aos demais elementos 
composicionais de seus trabalhos. Ele foi modificando a técnica com a prática; por 
conseguinte, o suporte também foi se diversificando. Seu trabalho inclui, portanto, 
composições com os dois tipos de materiais,  o phoan e o papel. Essas duas obras 
estão salvaguardadas atualmente no Museu de Arte Contemporânea (MAC), da cidade 
de Goiânia-GO.

S I G N I F I C A D O  D O S  M AT E R I A I S

O papel vegetal e o jornal são recorrentes no trabalho do artista. Em alguns casos, ele 
introduz tanto páginas de catálogos como também páginas de livros de história da 
arte. Estes materiais têm uma importância no reaproveitamento da técnica, quando 
acontece de o artista buscar ideias que vão e voltam e, voltando, ele usa estes materiais, 
mas não pela qualidade em si, mas pelas possibilidades que eles trazem. Sobre isto, 
Sanvoy declara em entrevista:

Eu uso materiais que são mais pobres, não por escolha não, mas, às vezes, 
quando eu tenho dinheiro sobrando, eu compro alguma coisa mais cara para 

F I G U R A  3  –  Helô Sanvoy: “Sem título 2012”. Nanquim e acrílica sobre 

camadas de papel vegetal, 76x55cm.Coleção do Museu de Arte Contemporânea 

de Goiás. Foto: Helô Sanvoy, 2014.
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fazer trabalhos, não pela qualidade de material, mas eu digo às vezes algum 
objeto é mais caro pra fazer, pra comprar, alguma coisa mais específica assim, 
tipo se for usar papel, não dá para usar um papel ruim, o papel que é a base 
do trabalho. É melhor que seja um papel de boa qualidade. Apesar do que vai 
ser colado nele vai ser um papel jornal, então eu uso papel jornal, papel vegetal. 
O papel não vai ter nenhum detalhe, mas o papel vegetal é costurado com 
linha de nylon pela transparência da linha de nylon, então se cria uma relação 
da transparência entre os dois materiais. O jornal é grampeado com grampos 
comuns, então no mesmo trabalho tem o papel de base que é o Hahnemühle, 
tem o papel vegetal que é costurado com fio de nylon e tem o jornal que é 
grampeado. Então, eu não vou grampear um jornal com uma coisa que é cara 
porque o material que vai fixar ele no papel precisa ter uma relação com ele, já 
é proposta da obra e é um detalhezinho, mas que eu acho que no trabalho é 
importante (SANVOY, 2018).

J U N TA

Para o artista, a intuição com algumas de suas obras o leva à sensação de que 
determinadas obras talvez não sejam mais vistas por ele.  E essa obra intitulada “Junta” 
(FIGURA 4) é uma das que, após ter sido montada no MAR, no Rio de Janeiro, e, por 
conseguinte, adquirida pelo museu, ele não mais a viu. 

F I G U R A  4  –  Helô Sanvoy: “Junta”, 

2013. Corda de sisal, jornal de Belém, 

junta de ferro e fitas de cetim do Círio 

de Nazaré. 1100 x 2 x 24cm. Foto: Helô 

Sanvoy, 2015.
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P R O C E S S O  D E  C O N S T R U Ç Ã O

A obra é composta por 11 metros de corda de espessura grossa e,  nela, há várias 
páginas de jornal de Belém, amarradas com as fitas do “Círio de Nazaré”. As pontas são 
finalizadas com juntas de ferro.

Eu fiz esse trabalho pra Belém, eu estava lá com o Grupo EmpreZa1 não era 
para a minha produção individual, e na época eu tava comprando jornal, 
comprava jornal porque eu tinha outro trabalho com jornal, e eu comprava 
sem saber o que eu ia fazer mas eu comprava. Aí estava acontecendo o “Círio” 
e me chamou a atenção que os jornais de lá eram sempre muito explícitos e lá 
costuma ser bastante violento, então você comprava o jornal e aí tinha pessoas 
com várias facadas, tinham outras que tinha levado vários tiros, então era bem 
explícito mesmo, e em paralelo estava acontecendo o “Círio”. É muito forte, 
muito forte, é tipo como se fosse o Natal deles, e todas as ruas são enfeitadas 
com aqueles arcos, e a toda hora passa na TV atores da Rede Globo desejando 
um bom “Círio”, e na semana inteira tem procissões, então a gente só vê falar 
da procissão com a corda. Mas tem a procissão feita pelos motoqueiros então 
a rua fica completamente fechada com motociclistas, tem outro dia que é para 
os caminhantes específicos, tem um dia que é lindo que é feito só com os barcos 
então eles passam no Amazonas assim com vários barcos seguindo a “Santa”. 
E rola várias exposições e a cidade fica cheia de turistas então tudo muito 
grande, e pra mim era um contraste muito grande entre aquilo o que estava 
nos jornais e “Círio” em si, né, que é uma festa e que é uma movimentação 
religiosa também, e é turismo também, e várias coisas, e veio a ideia de fazer 
esse trabalho (SANVOY, 2018).

A intenção do artista foi a de juntar os símbolos do “Círio”, que são a corda e as fitas, 
com aquela realidade também que estava sendo narrada. 

S I G N I F I C A D O  D O S  M AT E R I A I S

O artista relata que os paraenses têm a crença de que você consegue um milagre 
se tocar na corda. Isto acontece no último dia da festa, na procissão. Então, eles 
fazem o altarzinho para a Santa Nossa Senhora de Nazaré, e esse altarzinho é puxado 
pela corda. É uma corda extensa e as pessoas ficam tentando tocar nessa corda, na 
esperança de acontecer algum milagre ou simplesmente para agradecer.

Então eu peguei essa corda e amarrei o jornal como se fosse a espécie da oração 
deles. Com uma ponta pra cima e outra ponta pra baixo, que seria assim uma 
relação simbólica com o jogo deles. Essa junta acabou entrando como esse 
ponto de ligação, porque eu comecei ler sobre a história da corda, chamada 
trabalho de junta.E eles faziam essa procissão a partir de carro de boi, e acaba 
acontecendo um acidente na época e eles acabam usando essa corda. Assim, a 
corda entra nas procissões dos anos seguintes e, como ela é muito extensa, tem 

1   Grupo artístico que trabalha com ações performáticas, happenings e produções audiovisuais e 

fotográficas.
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algumas pontas que eles usam essas juntas de ferro, que é pra fazer a emenda 
na corda. Então tem essas juntas que acabam sendo os pontos de ligação entre 
a corda, então a coloca na ponta que sugere a possibilidade de junção com 
outra coisa. É tudo muito simbólico (SANVOY, 2018).

S A L  D E  C U R A

O artista fez a obra “Sal de Cura” (FIGURA 5) motivado por uma forte tragédia, que foi 
a morte de um amigo de infância.

Esse trabalho foi um amigo meu que morreu. E era um amigo de infância que 
eu já não tinha mais contato, mas que a gente brincava na rua, e mandaram 
matá-lo, e depois que o mataram descobriram que foi por engano. Aí fiquei 
com essa informação, e pensando: o quê que eu faço? Então me veio a ideia de 
fazer o trabalho “Sal de Cura”, que é tipo uma forma de inverter a situação. E 
a relação dela com a violência, o sal que destrói a munição e conserva a carne 
(SANVOY, 2018).

O trabalho foi pensado em 2014, e a primeira montagem aconteceu no final de 
2016, início de 2017. Chegou a ser apresentado no Centro Cultural da UFG. A obra 
foi montada no Centro Cultural Antônio Sibasolly em Anápolis e, posteriormente, no 
Centro Cultural São Paulo-SP. 

P R O C E S S O  D E  C O N S T R U Ç Ã O

Este trabalho intitulado “Sal de Cura” é uma composição de várias garrafas contendo 

F I G U R A  5  –  Helô Sanvoy: “Sal de Cura”, 2017. Sal grosso, carne, cápsulas de 
munição e recipientes de vidro, dimensões variadas. Foto: Helô Sanvoy, 2018
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sal grosso, carne de animal e munição de revólver em seus interiores. Há também o 
mesmo material exposto sem proteção, sobre uma maca no ambiente, expositivo.

Sanvoy (2018) diz que fez uma das garrafas um ano antes de fazer as outras garrafas 
da montagem. A garrafa é tampada por baixo, então ela já estava no processo de 
degradação bem acelerado. Ele a fotografou quando a fez e depois em três momentos 
diferentes, e as alterações são grandes.

O trabalho funciona com a ação do tempo, pela reação do sal sobre a carne e sobre 
a munição. A carne se desidrata pela ação do sal grosso, ao passo em que o líquido 
da carne sobre a munição resulta em uma coloração verde no sal. A carne passa pelo 
processo de osmose e vai se desidratando e se conservando. Por outro lado, a munição 
passa pelo mesmo processo, só que o metal vai sendo corroído e vai se acabando.

A composição nos vidros é de caráter definitivo, mas a composição da carne na maca 
dura por alguns dias apenas e necessita um tratamento preventivo, para evitar o 
aparecimento de vermes e insetos no material exposto. Essa é mais uma preocupação 
com a galeria do que com o trabalho em si, pois o artista não se preocupa com o 
aparecimento os insetos, embora reconheça que eles trariam sérios problemas para o 
acervo e para o próprio ambiente expositivo da galeria.

S I G N I F I C A D O  D O S  M AT E R I A I S

O artista se refere à transformação da obra como um jogo, considerando que, daqui a 
alguns anos, a obra terá outra apresentação estética.

Então, provavelmente, a munição não vai existir mais, ela será corroída e o que 
vai ficar ali vai ser uma cor que vai tingindo o sal, as cores vão aparecendo e 
transformando o trabalho; e a carne totalmente desidratada que permanecerá 
ali, mas vai virar um pedaço de pau praticamente. Então essa aparência de 
munição e aparência de carne não vai ter mais, o que vai ter é uma massa de 
cor dentro das garrafas, e que vai ser o trabalho, mas vai ter essa memória. Isso 
aqui era carne e era munição. Então o trabalho tem esse jogo, chama ‘Sal de 
Cura’ tem a relação essa cura com a palavra curar de sarar, e com essa forma 
de processar alimentos (SANVOY, 2018). 

Para o artista, a transformação do trabalho pelo surgimento de novas tonalidades 
das cores, como os tons rosados e esverdeados dentre os ocreados e outros que vão 
surgindo a cada período de transformação dos materiais, realça o aspecto estético à 
proposta da obra (FIGURA 6).

M O N TA G E M  E  A S S I S T E N T E S

Para o artista, alguns trabalhos acabam tendo situações especiais para apresentação, 
mas isso depende muito da obra. Há trabalhos que o artista entende como um 
acontecimento e o que é apresentado é uma instalação, é o “registro do acontecido” 
(SANVOY, 2018). Já em outros casos, o artista não gosta da montagem, então ele 
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modifica o seu próprio projeto. Por outro lado, em algumas situações, há a necessidade 
da presença do artista na hora da montagem e às vezes acontece de entrarem em 
contato com ele para pedir instruções sobre a montagem, e, nesse caso, ele passa as 
instruções por telefone. 

Dessa forma, segundo o artista, há situações em que, para ele, não importa muito a 
composição no espaço, que ser decidida no momento da montagem. Assim acontece 
com os trabalhos com o jornal, por exemplo, que, quando ele não pode acompanhar a 
montagem, ele permite que a decisão do curador, ou do montador, ou do museólogo 
seja imperativa à ocasião. Um processo distinto ocorre em seu trabalho intitulado 
“Transfusões”, que apresenta objetos que compõem o espaço da exibição: além de um 
vídeo, a maleta é o objeto principal da expografia, que deve ser montada conforme 
as instruções da composição dos elementos em seu interior. Portanto, esse trabalho 
sempre está acompanhado da imagem que instrui a montagem.

D O C U M E N TA Ç Ã O

Sanvoy (2018) considera importante a catalogação de suas obras antes de destiná-
las às galerias, aos museus e aos centros culturais, e afirma que guarda consigo as 
informações básicas de todos os seus trabalhos. A sua documentação é composta 
por fichas técnicas contendo identificação da obra, materiais constituintes, técnicas 
e dimensões, dentre outros itens, dependendo do trabalho. A sua documentação 
textual é sempre compartilhada em sites, e essas informações constam também em 
projetos que ele concorre em editais de arte. Já as críticas e os comentários, assim 
como os catálogos a respeito de suas obras, ele costuma arquivar na composição de 
seus dossiês particulares.    

F I G U R A  6  –  Helô Sanvoy: 

“Sal de Cura”, 2017. Detalhe. 

Sal grosso, carne, cápsulas 

de munição e recipientes de 

vidro, dimensões variadas. 

Foto: Helô Sanvoy, 2018.
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C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

A fala de Helô a mim concedida teve a duração de duas horas e quarenta minutos e 
foi pautada por seu conteúdo de cunho pessoal e inédito. Esse material é importante, 
principalmente às instituições que possuem a salvaguarda dessas obras por ele 
inspiradas, uma vez que aborda os aspectos estéticos e formais tanto da concepção 
como da tecnologia de construção. Eu havia preparado uma sequência de perguntas 
a ser conduzida em nossa entrevista, mas o conteúdo da arte vivida por Helô flui 
tão naturalmente e com tanta espontaneidade que, dificilmente, caberiam questões 
previamente elaboradas, por mais específicas que estas fossem sob o ponto de vista 
da conservação, por exemplo. Em alguns pontos de sua fala, quando senti que seria 
possível alguma observação ou questionamento, eu o fiz, mas sem a intenção de trazer 
o seu conteúdo ao encontro de meu propósito inicial, a entrevista.

Segundo o artista, as instituições no Brasil estão “capengas” e não dão o tratamento 
ideal de conservação e documentação às obras de arte. Portanto, essa prática 
de fornecer informações sobre as obras se reduz a informações de identificação 
basicamente. Porém, todo conteúdo pertinente ao artista e à sua obra é de fundamental 
importância ao entendimento da expressão artística em seu processo de preservação. 
Segundo Magali Sehn (2014), a orientação aos artistas no processo de elaboração de 
seus acervos documentais sob o ponto de vista da preservação pode, talvez, surtir um 
efeito auspicioso. Nesse sentido, Helô se recorda em sua fala da primeira ação que 
fizemos no CC/UFG em que eu, enquanto conservadora da instituição, o orientei na 
limpeza da policromia de uma pintura de cavalete de Cleber Gouveia2. “Eu acho que é 
um trabalho que exige muita dedicação, é um trabalho de amor e de envolvimento de 
uma vida de pesquisa”, diz Sanvoy (2018).

Helô é comprometido com a constante busca da boa qualidade na estruturação de 
seus trabalhos, assim como à prática do diálogo com os profissionais que atuam em 
áreas correlatas no compartilhamento do intangível à sua obra contemporânea. O 
comprometimento pela compreensão do artista em ampliar os contextos de inserção 
de sua obra se faz fundamental na sua atuação em instituições de arte como institutos, 
fundações, galerias, museus e bienais e, portanto, ele procura manter o cuidado desde 
as suas escolhas de materiais de construção dos trabalhos à preservação de suas 
obras. Ficam aqui, portanto, registrados aspectos tangíveis e intangíveis proferidos 
pelo próprio artista Helô Sanvoy que, com muita dedicação e gentileza, proporcionou-
nos a composição desse texto, documento único qualificado pelo momento de sua 
fala, uma grande contribuição à composição de seu Dossiê para as instituições que 
salvaguardam as suas obras. 

A G R A D E C I M E N T O S

Meus sinceros agradecimentos aos profissionais que, além de fornecer apoio, 
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2   Artista plástico, nascido em Uberlândia MG, 1942 – faleceu em 2000 em Brasília-DF. Foi professor titular de pintura 

no Instituto de Artes da UFG em Goiânia, onde viveu até os seus últimos dias.
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1.3// DANÇA, SOFTWARES, SONS E 
IMAGENS
Thembi Rosa Leste

 

R E S U M O

Este artigo tem como objetivo trazer à tona a apresentação de três softwares para 
interação e improvisação entre dança, sons e imagens. São eles: 1331; Desenhador_
tracker; Jazz_tracker. Tais programas começaram a ser desenvolvidos em 2011, a partir 
da proposição de projetos de dança e instalação da dançarina e coreógrafa Thembi 
Rosa, em parceria com o matemático e artista digital Manuel Guerra e com “O Grivo”, 
duo de música contemporânea de Belo Horizonte. Com o propósito de explorar outras 
relações entre dança e música, que não tivessem como premissa a dança e depois 
a música; ou a música e depois a dança; mas sim, uma simultaneidade entre essas 
áreas, foi implementado o desenvolvimento de softwares que viabilizassem novas 
relações compositivas entre dança e música. Compor com a utilização de interfaces 
digitais, com as imagens geradas pelos gráficos dos programas e suas interações 
implica em estabelecer outras interações entre movimentos, sons, espacialidade e 
composição. O principal intuito deste texto é refletir, apresentar aspectos relevantes 
implicados nestes processos de criação e demonstrar, a partir de registros, descrições 
e testemunhos, as diversas configurações que emergiram a partir destas criações. 
Assim, serão detalhadas algumas características das performances e instalações, a 
fim de que estejam registradas e possam, talvez, ser reapresentadas em diferentes 
contextos.

P A L A V R A S - C H A V E : Dança contemporânea. Performance. Instalação interativa. 
Software.

A B S T R A C T

This article aims to present three software for improvisation and interaction between 
dance, sound, and image. They are 1331; Desenhador_tracker; Jazz_tracker. These 
programs started to be developed in 2011, with the preposition of projects in dance 
and installation by choreographer and dancer Thembi Rosa, in partnership with 
mathematician and digital artist Manuel Guerra and “O Grivo”, a duo of contemporary 
music from Belo Horizonte. The main goal of this text is to reflect upon and present 
relevant aspects of this creative process and to demonstrate, with records, descriptions, 
and testimonials, the many configurations that emerged from these creations. Thus, 
there will be detailed some characteristics of these performances and installations,  so 
they can be registered and, perhaps, reexhibited in different contexts.

K E Y  W O R D S :  Software. Contemporary dance. Performance. Interactive instalation.
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D A N Ç A ,  S O F T W A R E S ,  S O N S  E  I M A G E N S :  T O C A R 
C O M  O  C O R P O ,T O C A R  O  E S P A Ç O

“Como a movimentação do corpo poderia gerar, acionar e modificar os sons no espaço?”

Esta foi uma das perguntas centrais para a criação e o desenvolvimento de três 
softwares para instalações e performances que começamos a desenvolver em 2011, 
no projeto “Parâmetros em Movimento”1, resultando em uma exposição na Galeria 
Mari’Stella Tristão, no Palácio das Artes, em junho de 2012. O projeto inicial, proposto 
pela autora deste texto, Thembi Rosa, foi contemplado pelo Edital “Filme em Minas 
2011”, na categoria formato livre. A exposição foi realizada em parceria com o duo de 
música contemporânea “O Grivo”2, com o matemático e artista digital Manuel Guerra 
e com os cineastas Marília Rocha e Lucas Sander, que desenvolveram dois trabalhos 
em vídeo. São eles, “Lugar I”3, trabalho de vídeo interativo com Marília Rocha, e “Escada 
Adentro”, uma pesquisa de movimento e mapping com Lucas Sander. A última obra 
foi selecionada para a edição de 2014, do Festival de Linguagem Eletrônica (FILE)4, e 
exibida no Oi Futuro em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e no SESI em São Paulo.

A exposição “Parâmetros em Movimento” foi composta por cinco obras. Neste artigo, 
iremos focar apenas na demonstração dos softwares resultantes dessa exposição. 
São eles: 1331”, Desenhador_Tracker e Jazz_Tracker. É interessante notar que os três 
atuam de modos distintos nas relações de interação entre corpo, sons e imagens, 
podendo tanto ser utilizados para instalações5, quanto para performances e, talvez, 
futuramente, para um projeto a ser desenvolvido para a internet.

P L ATA F O R M A  O N L I N E  ( F U T U R O )

Essa plataforma online entra no campo da dança telemática, implementando um 
sistema de improvisação no qual as pessoas possam dançar simultaneamente, ainda 
que estejam em diferentes locais: é um chat dançado! Tal plataforma poderá ser 
acessada em computadores individuais ou instalados em diferentes espaços públicos 
e instituições culturais, permitindo a integração entre dançarinos e músicos para 
promoverem jam sessions, mediadas pelo uso desse software e conexões WiFi. 

O desejo desse projeto surge por três motivos principais. O primeiro deles é que 
Manuel Guerra, atualmente, vive e trabalha no Canadá, e a distância tem sido uma das 

1  http://www.dancamultiplex.com.br/Parametros-em-Movimento-2012

2  http://www.ogrivo.com

3  http://www.dancamultiplex.com.br/Lugar-I-2011

4  http://file.org.br/artist/thembi-rosa-lucas-sander/?lang=pt

5  Utilizo aqui, o termo instalação ‘como sendo um meio em evolução’. A discussão desse conceito surge em um artigo 

de Marina Pugliase no livro Inside Installation (2010), composto por uma série de artigos referente a isntalações. Cito 

também o site Inside Installation da Tate, onde está disponibilizado o artigo “But is it installation art?” de Claire Bishop, 

no qual a autora apresenta uma noção histórica acerca da instalação, exemplificando com trabalhos de artistas, que 

desde a década de 70 estão implicados com a construção de instalações, com as suas noções terminológicas, bem 

como as suas interrelações políticas e sociais.
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causas para a descontinuidade das nossas pesquisas. Assim, tal proposição constitui-
se como um dispositivo para nos instigar na continuidade da expansão desse software, 
ampliando a sua utilização para vários usuários através da internet. Além de ampliar o 
público, esse modo de lidar com o software em uma plataforma online incita possíveis 
conexões com artistas de diversas áreas e locais do mundo – o que corresponde ao 
segundo motivo. O terceiro e vital aspecto relaciona-se à manutenção desse trabalho, 
a sua sobrevivência e a possibilidade de se criar um modo de promover a atualização 
constantemente demandada pelas novas tecnologias. Um navegador na internet, 
tal como o Google Chrome, poderia automatizar a atualização do software. Isso é 
importante, pois a cada vez que a Apple lança uma nova versão do seu programa, 
os nossos softwares também precisam ser atualizados, correndo-se o risco de 
ficarem obsoletos e deixarem de funcionar. Por isso, a urgência em se investir em 
uma plataforma para interação online, a qual viabilizará: a continuidade da criação; 
a sua difusão e acessibilidade para um número maior de possíveis usuários; e a sua 
constante atualização.

Durante o processo de pesquisa do “Perceptrum”6, apresentado na “Mostra Rumos 
Dança Itaú Cultural 2013”, começamos a pensar em alguma ferramenta online para 
que parte da pesquisa pudesse ser acessível por todos e de qualquer lugar. O objetivo 
era que não fosse apenas um registro via streaming, mas sim um modo efetivo de 
ver aquilo que se passava na galeria em tempo real e, ao mesmo tempo, um registro 
da memória e da interação daqueles que interagissem com o trabalho na galeria. O 
objetivo era criar um banco de dados de mapas dos movimentos realizados, que seria 
disponibilizado para aqueles que teriam experimentado o software na galeria, e logo 
em seguida, quisessem salvar ou imprimir o mapa da sua dança. Ainda fazia parte 
da proposta trabalhar com a aprendizagem de movimentos baseado em inteligência 
artificial, ou seja, o acúmulo das movimentações registradas durante o período 
expositivo estaria gerando aprendizagem e novos materiais. Por fim, “Perceptrum” 
configurou-se apenas como uma performance, pois essa proposta demandaria uma 
estrutura além daquela oferecida pela Mostra Rumos Dança e das nossas condições 
de viabilizar um projeto com essa dimensão. Evoco essa memória apenas para apontar 
que o desejo de promover interações online entre dança, registros e memórias já nos 
rondam em projetos iniciados em 2012.

A fim de demonstrar alguns exemplos dos desenhos gerados pelo software 
desenhador_tracker, apresento uma seleção de mapas, sendo que alguns deles 
foram transformados em partituras e repetidos nas nossas performances, em geral, 
com pequenas variações. São exemplos que poderiam compor parte da biblioteca de 
registros online de movimentos (FIGURA 1).

Além de serem captados e apresentados em tempo real, os desenhos e mapas 
seriam mantidos em uma página na web, como um registro dos vários percursos 
de movimentos que passaram pela galeria. Em seguida, podem ser acessados e 
impressos, identificados com a data, horário e o nome de quem os produziu, podendo 
até mesmo, a partir do desenho, reverter-se novamente em imagem dos movimentos 
realizados, que, por sua vez, geraram o desenho. Vale ressaltar que, desde os anos 

6   http://www.dancamultiplex.com.br/Perceptrum-2013-1  
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1990, diversos projetos relacionados a dança, arquivos e acervos digitais vêm sendo 
realizados nos mais diversos contextos. Em especial, cito como referência as pesquisas 
de Scott deLahunta7 (2013) junto a coreógrafos reconhecidos que tem se dedicado a 
este campo.

Um processo de criação está permeado por cortes, mortes, rupturas. Sempre há aquilo 
que não cabe, os impossíveis escolher, editar e desapegar. Pelas mais diversas razões, 
ou por razão nenhuma, algo se perde. Refletir, relembrar, descrever os processos de 
criação é lidar com as bifurcações; com as tantas possíveis configurações implícitas, 
explícitas, sonhadas, apagadas. Este perambular ressuscita, hoje, um passado que pode 
apontar para futuros devires ou apenas suscitar ideias, aquelas tantas que vagueiam 
e que possivelmente nunca se concretizem enquanto tal, mas sim, de outros modos. 
Os restos, o porvir, as imagens, os vetores, as linhas de fuga, o fracasso, o intangível e 
o desejo seguem alimentando os processos de criação.

Retoma-se o propósito principal desse texto, apresentando os três softwares: 1331”; 
desenhador_tracker e jazz_tracker.

7   Uma série de artigos do autor estão disponibilizadas neste site: http://www.sdela.dds.nl 

F I G U R A  1  –  Captura de telas do computador com alguns desenhos gerados a 

partir do uso do software desenhador_tracker (2013-2015). Fonte: Arquivo do autor.
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S O F T W A R E  2  1 3 3 1 ”

1331” é tanto o título de uma performance como, até o momento, o nome do software 
que desmembrou-se nas seguintes performances: 1331” to blend, com a companhia 
Magrove Tentactile, na Bélgica (2012); 1331”timeline; e a instalação interativa 1331”. 
Utilizamos a câmera do kinect8 para a captura de movimentos e estabelecemos cinco 
parâmetros a serem considerados, sendo que três deles estão demonstrados no 
gráfico ilustrado pela figura 2: a linha verde, a linha vermelha, e um traço vertical que 
aparece ao fim da linha, o qual nomeamos como balance, responsável por medir a 
massa de pixels no corpo. Os outros dois parâmetros referem-se ao eixo x e ao eixo y, 
sendo x o movimento lado, lado do corpo em relação a câmera; e o y, o deslocamento, 
da frente para o fundo, ou vice e versa, também em relação à câmera do kinect.

A fim de explicitá-los, segue:

Velocidade da expansão e contração da área do corpo (linha verde);

velocidade do deslocamento do centro do corpo (linha vermelha);

balance (quantidade de uma massa de pixels que se separa, e aparece no gráfico como 
sendo um traço na vertical que se desloca horizontalmente para a direita e esquerda 
até 90 graus, chegando na linha horizontal quando atinge o seu ápice, que implica 
também no ponto máximo estabelecido para o som);

deslocamento no eixo x;

deslocamento no eixo y.

8  O Kinect é um sensor de movimentos desenvolvido pela Microsoft, e lançado em  2010 para integrar o Xbox 360 e Xbox one. O 

Kinect é composto por uma câmera RGB; um sensor de profundidade (infra vermelho); um microfone; um processador e software, que 

o faz capaz de reconhecer quarenta e oito pontos de articulação no nosso corpo. Alex Kipman foi um dos pesquisadores brasileiros 

que integrou a equipe de desenvolvedores do Kinect. Voltado para inovar a jogabilidade, dando liberdade de movimentos nos jogos 

eletrônicos, o Kinect foi vendido entre 2010 e 2017, ano em que a Microsoft decidiu parar de produzi-lo. Just dance foi um dos jogos 

que aderiu a interface, além de diversos projetos artísticos desenvolvidos com a utilização do Kinect. Parte da sua tecnologia vem sendo 

atualmente adaptada para o HoloLens, óculus de realidade aumentada, a ser lançado em 2019.     

F I G U R A  2  – Gráfico 
Manuel Guerra (2012).  
Fonte: Arquivo do 
autor.
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Esses cinco parâmetros são responsáveis por enviar sinais MIDI9 para um programa de 
áudio, e, de acordo com a movimentação no espaço, os sons poderão ser modificados 
alterando vários aspectos sonoros, tais como: volume, pitch, espacialização, dentre 
outros filtros que geram diversos efeitos sonoros em consonância com a movimentação 
do corpo no espaço.

Os sons podem tanto estar organizados em uma timeline de som, previamente gravados 
e definidos, ou serem tocados, ao vivo, e alterados pela conexão com os captadores de 
som. Tanto na escolha da timeline quanto dos instrumentos, os learning assignaments 
precisam estar previamente estabelecidos, isto é, a escolha da relação entre um 
dos cinco parâmetros que irá se relacionar com cada um dos sons será definida de 
acordo com as interações entre eles. Estabelecemos qual parâmetro de movimento irá 
modificar cada som, a partir da experimentação e da escolha entre estas combinações 
possíveis e infinitas. Essa relação é realizada através de um calibrador midi, ou com um 
teclado, que envia o comando do som para o parâmetro 1, 2, 3, 4 ou 5. 

Antes de definirmos os sons e os seus efeitos, testamos todos eles com cada um dos 
diferentes parâmetros listados acima, em resumo: velocidade da contração e expansão; 
velocidade do deslocamento; balance; eixo x e y. De acordo com a sonoridade que é 
produzida e com as possibilidades de movimentações, iremos selecionar ou descartar 
os materiais a serem utilizados na performance ou instalação. A figura 3 demonstra 
uma timeline sonora com os learnings assigments estabelecidos para cada som. 

9  MIDI, abreviação de Musical Instrument Digital Interface, Interface Digital para Instrumentos Musicais. Trata-se de 

um protocolo, criado em 1982, entre empresas japonesas e americanas, que facilita a comunicação em tempo real 

entre instrumentos, computadores e outros dispositivos relacionados. (fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/MIDI> 

acessado em 23/11/2016)

F I G U R A  3  –  Captura de telas do computador com uma timeline com o programa de 
áudio, Logic, utilizado para a composição sonoras com o software 1331”, realizado para uma 

demonstração no FID 2016. Fonte: arquivo do autor.
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A composição citada acima foi realizada no Logic Pro X10, um programa para áudio e, 
nesta versão específica, foi composta para uma demonstração de trabalho, realizada 
no Fórum internacional de Dança (FID) em novembro de 2016, na Sala Juvenal Dias, no 
Palácio das Artes. Escolhemos um som diferente para cada um dos cinco parâmetros, 
a fim de que se tornasse o mais didático possível a demonstração das interações 
entre os parâmetros de movimentos e os sons, já que a proposta era fazer com que 
o público pudesse experimentar e criar composições ao longo dessa demonstração. 
O primeiro parâmetro, relacionado ao balance, aparece no gráfico representado pela 
linha branca na vertical (FIGURA 4). Em geral, o utilizamos para alterar o pitch, fazendo 
com que o som fique mais grave ou agudo, dependendo da posição em que o traço 
vertical se encontra. O som alcançará o seu máximo de agudo ou grave quando essa 
linha horizontal atingir os 90º, para a direita ou esquerda. O modo mais viável de levá-
la a um dos extremos é a movimentação dos braços. Além dos braços, essa ferramenta 
pode ser acionada com a movimentação das pernas, não sendo, porém, tão fácil atingir 
os extremos de grave e agudo como acontece com os braços. No entanto, a gradação 
das intensidades entre grave e agudo fica mais sutil e, muitas vezes, musicalmente 
mais interessante quando não se atinge os extremos. 

O segundo parâmetro selecionado nessa demonstração refere-se ao deslocamento 
no eixo x, que faz com que os efeitos sonoros se ampliem quanto maior for o 
deslocamento para uma das extremidades laterais, em relação ao corpo em referência 
a frente da câmera. Já no eixo y, exploramos um som que se torna mais vazio quanto 
mais próximo a pessoa se colocar em relação à câmera, e mais cheio quanto mais ela 
se afastar da câmera. Em consonância ao som, há também a projeção da silhueta do 
corpo, no início das duas linhas. Quanto mais próximo nos colocamos da câmera, a 
silhueta fica amarela; quanto mais nos afastamos ao fundo, em relação ao eixo y, mais 
avermelhada a silhueta se torna. 

Ao nos retirarmos da área de captura da câmera, atingindo ao máximo a distância 
do kinect (em torno de quatro metros), o som permanece em sua última alteração. 
Vale dizer que essas alterações são provocadas por diversos filtros escolhidos nos 
softwares de áudio. Para fazer com que o som se esvazie novamente, teremos que 
entrar na área de captura para, então, modificá-lo. Ao entrarmos, próximo ao kinect, o 
som esvazia-se bruscamente. Entrando-se ao fundo, ele permanece cheio e poderá ser 

10  https://www.apple.com/br/logic-pro/

F I G U R A  4  –  1331”timeline
Foto: Renato Paschoaleto, 2012. Fonte: 

Arquivo do autor.
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esvaziado, pouco a pouco enquanto nos movermos até o ponto mais próximo possível 
da câmera do kinect.

Outro efeito sonoro está relacionado à velocidade do deslocamento do centro do corpo, 
representado no gráfico pela linha vermelha. Há que se alcançar uma determinada 
velocidade no deslocamento para que os efeitos sonoros sejam ativados, e a sua 
sensibilidade em ser mais ou menos explícito em consonância com a movimentação 
dependerá da regulagem a ser feita no programa.

A fim de realizarmos uma demonstração didática que pudesse ser perceptível e 
experienciável em apenas uma hora, focamos apenas nesses quatro parâmetros 
vinculados a quatro sons. Na demonstração realizada para o FID (FIGURA 5), 
propusemos alguns sons e interações com os movimentos que são também aqueles 
utilizados nas performances, e instalações. Devido ao tempo em já nos relacionamos 
com eles, algumas vezes, as modificações nos soam óbvias. Mas, quando se apresenta 
ao outro pela primeira vez, é sempre bom lembrar de ouvirmos também como se 
fosse pela primeira vez. E essa é uma das questões da dança, ou da arte: ver, ouvir, ler, 
com olhos que não estejam viciados, saturados, transbordados, mas sim, capazes de 
ver o extraordinário naquilo que se tornou ordinário. (Re)escutar o barulho das ondas 
do mar que já não escutamos quando estão sempre presentes.

Certamente, apenas através dessa descrição, imaginar, escutar, visualizar as 
movimentações e sonoridades geradas por esse software beira o impossível. Por 
isto, sugiro uma pausa no texto, para assistir e ouvir, de preferência com fones de 
ouvido, um trecho do registro da performance 1331”11. Trata-se de uma das primeiras 

11 1331”. Vídeo: Lucas Sander e Paula Santos. Performance apresentada em Outubro de 2012, no Espaço 104 com 

Thembi Rosa, O Grivo e Manuel Guerra. Disponível em: https://vimeo.com/49728333. Acesso em: 15 jul. 2019

F I G U R A  5  –  Perceptrum _ Performance e Instalação. MIS em Setembro de 2013.
 Foto: Letícia Godoy, 2013.
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apresentações dessa performance, realizada no Espaço 104, em Belo Horizonte, 
utilizando sons eletrônicos pré-determinados que eram disparados e manipulados ao 
vivo em uma improvisação com “O Grivo”. Além da performance, tivemos a já citada 
exposição “Parâmetros em Movimento”12 (2012).

Abaixo, segue o texto completo, escrito por Marcos M. Marcos do “O Grivo”, que se 
apresenta como uma outra forma de descrição do trabalho. Parte deste texto estava 
plotada na galeria como indicação de direções, ritmos e forma de se interagir com os 
movimentos e sons. 

E S P E L H O

Reverberação
deslocamentos refletem deslocamentos
como em um espelho...
o que reflete: o som
A imagem do som
Espelho sonoro
Reverberações do movimento sonoro
Reverberações do movimento do corpo
O som como extensão do próprio corpo
Corpo sonoro
Necessidade de amplificar as capacidades humanas
movimento do corpo que interage no movimento do som
que interage no movimento do corpo que interage
no movimento do som

Frente
Fundo
Lado esquerdo
Lado direito
Centro
Área
Velocidade
Definição de um espaço,
redefinição do som.

Sensores de movimento,
sentidos em movimento.

12  No programa da exposição “Parâmetros em Movimento” (2012) foram publicados textos das pesquisadoras Monica 

Ribeiro, Maria Christina Barra e um texto de Marcos Moreira Marcos do “O Grivo”, que teve trechos de algumas direções 

referentes às relações entre movimentos e sons impressas e fixadas na galeria, próximo a instalação 1331”.  Os outros 

textos completos do programa estão disponíveis em: http://thembirosa.blogspot.com/p/parametros-em-movimento.

html . Acesso em:15 jul. 2019.
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Que som pode ter um passo para a esquerda?
Que transformação sonora reverbera no movimento do braço esquerdo?
Posso andar para frente e o som andar para trás.
Posso andar para trás e encontrar com o som.
Posso capturar o som com as mãos,
deslizar para o fundo em busca de certa reverberação.

Onde nem sempre se sabe o que se sabe
Redescobrir o movimento a cada momento
A cada momento um novo som
A cada momento um novo parâmetro
parâmetros em movimento
sistema dinâmico

o mesmo movimento com funções diferentes
diferentes movimentos com a mesma função
sistema simples: som permanece
sistema complexo: vários sons ao mesmo tempo
sistema simples: repouso do movimento
sistema complexo: velocidade de alternância dos sons

Um território novo deve ser explorado com cautela:
sutileza dos movimentos pequenos
leveza dos movimentos lentos

Repetição como um meio de descobrir
que tipo de transformação o movimento provoca no som.

Daqui, para onde vamos?

Em Macapá, o mesmo sistema ao contrário.
Quando permanecíamos quietos, o som (dos bichos e insetos)
invadia o ambiente.

A cada passo, o que conquistamos?

Quem não conhece uma galinha

Nunca vai saber se ela

cisca para frente ou para trás.

Objeto estranho que cai numa teia de aranha
reverberações... 

(MARCOS, 2012)
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A P R E N D E N D O  A  M O V E R - S E  C O M  I N T E R F A C E S 
D I G I TA I S

As descobertas em torno das interações entre sons e movimentos e a familiaridade 
com as interfaces digitais relacionadas a improvisação e composição em dança e 
música se fazem na prática, na recursividade ao longo do tempo. Não há programa 
prévio. Embora vários parâmetros estejam estabelecidos pelo software, o corpo 
sempre precisará aprender a mover-se com essas novas interações, a compor e 
a se relacionar com tais parâmetros. Lidar com as novas coordenações de ações a 
partir das condições incitadas pelo uso dos softwares. A curiosidade de explorar a 
movimentação a partir deste novo contexto, aliado às interfaces digitais, é crucial para 
se perceber as relações compositivas no contínuo entrelaçamento entre corpo e arte 
digital. Apesar da existência de um programa prévio que estabelece uma série de 
parâmetros e possibilidades, sempre haverá os erros do sistema sendo condição ter de 
lidar com eles. Isto por sua vez poderá ser utilizado como uma ferramenta que venha 
a ampliar as possibilidades coreográficas e compositivas.  Por isto, não partir de um 
software completamente fechado, um modelo pronto, cujas regras estão previamente 
definidas, mas sim, investir nas possibilidades de se criar junto a um artista digital ou 
desenvolvedor de softwares, compartilhando o espaço tempo, em diálogo, em uma 
sala de ensaio, parece ser uma maneira eficaz de expandir as interações e tornar as 
fronteiras entre as várias áreas de conhecimento mais permeáveis. Afeta-se, dessa 
forma, mutuamente a dança, o desenvolvimento de software, as imagens e a música.

Não há manual de instruções - as gradações das relações e interações entre movimentos, 
sons e imagens são estabelecidas no fazer. Dançar com interfaces digitais é explorar 
e elaborar continuamente composições, estruturas, novos caminhos motores e 
estratégias cognitivas no mover, lidando com a precisão e imprecisão dos diversos 
fatores implicados na captura de movimentos13. Desse modo, são estabelecidas outras 
especificidades e relações entre corpo, câmera, projeção, som, que passam, então, a 
delinear outras relações espaço-temporais. Isto, por sua vez, mesmo quando se dança 
sem as interfaces digitais, é corporificado e, provavelmente, modificará o modo como o 
corpo pensa, improvisa e compõe as suas danças e as diversas relações estabelecidas 
no dançar.

Para quem não é dançarino, trazer a atenção para tais possibilidades, para a escuta do 
corpo e suas relações com o espaço e o som poderá instigar uma conexão mais atenta 
com o próprio corpo, bem como com as possibilidades de composição mediadas pelas 
interfaces digitais. Assim, o uso de sensores e ferramentas digitais em instalações e 

13  São diversas as referências de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de sensores e 

softwares para interação entre sons, imagens e movimentos; destacacam-se algumas delas: DIEM 

digital dance project: www.daimi.au.dk/~diem/dance.html; Troika Ranch: http://troikaranch.org  

(fundada por Mark Conglio, desenvolvedor do software Isadora e Dawn Stopiello); DIST - Laboratorio di Informatica 

Musicale, EyesWeb, http://musart.dist.unige.it/; IRCAM, Sound Music Movement Interaction: http://ismm.ircam.fr; 

Myriam Gourfink: http://www.myriam-gourfink.com/thisIsMyHouse.html; Open Ended Group: http://openendedgroup.

com/artworks/howlong.html; Capturing Intention: http://insidemovementknowledge.net/context/background/

capturing-intention/; Wayne McGregor: http://waynemcgregor.com/about/wayne-mcgregor; Waltz Binaire: http://

waltzbinaire.com; dentre outros.     
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performances pode ser considerado um dispositivo potente para estimular a presença 
e a percepção no instante por parte do público participante de instalações interativas. 
Muitas vezes tais interações entre corpo e dispositivos tecnológicos correm o risco 
de serem óbvias e acabam por ressaltar mais um deslumbramento pelos aparatos 
tecnológicos, do que a relevância da própria experiência e a diversidade das relações 
que poderiam se estabelecer. Pode até parecer mágico ativar e modificar os sons com 
os nossos movimentos no espaço. No entanto, inter-relacionar a projeção do corpo 
com gráficos despertando o interesse e encanto gerado pelas imagens técnicas não é 
o nosso único objetivo. Aqui, interessa-nos mais ativar a presença e a escuta do corpo. 
Assim, ao lidar com interfaces digitais, reconhecemos dispositivos potentes para a 
escuta do corpo e para as interações compositivas entre música e dança.

Ressalto que um dispositivo para ativar a presença do corpo não precisa ser digital, 
pode ser completamente analógico - tal como equilibrar-se e caminhar com um bambu 
na cabeça, uma das principais ações que pesquisamos com o “Parquear Bando”14. Em 
novembro de 2018, passei a pesquisar os bambus com os sensores de movimento 
R-IoT, desenvolvidos pela equipe de interação de som e movimento, liderada por 
Frédéric Bevilacqua no IRCAM15 em Paris. Realizamos três oficinas: coMo bamboo R-IoT, 
sendo uma na UNICAMP e duas no Inhotim16 com o intuito de pesquisar a sonorização 
dos bambus e as suas relações com os movimentos.  

S O F T W A R E  D E S E N H A D O R _ T R A C K E R

O Desenhador_tracker surgiu após o 1331”, durante os ensaios em janeiro de 2012 
para uma performance apresentada no “Verão Arte Contemporânea”, evento realizado 
pelo Grupo Oficcina Multimedia (GOM), em Belo Horizonte. Este software funciona 
junto com o 1331”, que faz o mapeamento do percurso do movimento. Enquanto isso, 
o Desenhador_tracker gera o desenho do deslocamento em tempo real, e tem a sua 
projeção ampliada na tela.

Durante a criação desse software, havia o desejo de produzir um desenho do rastro da 
dança; algo que traçasse o percurso do movimento e tivesse condições de permanecer 
como um mapa da trajetória da dança. Neste período, eu desenvolvia uma pesquisa 
relacionada a um fluxo contínuo e lento de movimentos, rastejante, em contato com 
o chão e cedendo o peso do corpo o máximo possível, e gostaria de criar algo que 
ressaltasse esses rastros. Uma das referências para este movimento e a proposta de 
deixar um rastro no chão relaciona-se à obra da artista mineira Rivane Neunschwander, 
Carta Faminta (2000), feita com lesmas que comiam papel de arroz e deixavam um 
mapa. Elas deixavam, ainda, um traço luminescente por onde passavam, segundo 

14   Parquear Bando é uma intervenção urbana do dança multiplex, realizada com o público em áreas público da 

cidade. Sua estreia foi no FID 2015. http://www.dancamultiplex.com.br/Parquear-Bando-2015

15   R-IoT é um sensor de movimentos que pode ser acoplado em qualquer objeto para a interação entre movimentos 

e sons, via wireless ele envia sinal em proocolo OSC (Open Sound Control) que pode ser utilizado no Max SP, software 

para sons e  em outros diversos softwares de aúdio que recebem sinais OSC. http://ismm.ircam.fr/riot/ e IRCAM: http://

ismm.ircam.fr/

16    Oficina coMo bamboo R-ioT em: https://www.inhotim.org.br/blog/movimentos-que-se-transformam-em-sons/ 
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a artista. A imagem do desenho, do rastro de um percurso, da sua impermanência 
poderia, por sua vez, ser digitalizada, como uma cartografia da dança, a trajetória do 
corpo, a sua velocidade capturada em um fluxo que pode tanto ser fixado ou apagado. 
Tudo isso fazia parte do intuito dessa interação digital com o movimento.

Com o uso do kinect, captar o percurso e a velocidade do movimento é sempre uma 
possibilidade instigante de interação com a dança. Dedicar-se ao desafio da captura, 
da representação dos traços desse percurso na tela, bem como das suas velocidades, 
apresentava-se como um exercício para se ativar a presença no instante. A possibilidade 
de repetir padrões de movimentos, criar novos desenhos, repetir desenhos e partituras 
prévias surgia como uma possível interação no software Desenhador_tracker. 
Ainda assim, as relações entre os traços e os sons mantinham-se presentes, pois os 
parâmetros de interação entre sons e movimentos estabelecidos no software 1331” 
continuavam ativados aqui, podendo tanto ser associados aos instrumentos tocados 
ao vivo, quanto aos sons gravados e salvos em uma timeline sonora. 

Dançar com o kinect, com câmeras, projeções e interagir ao vivo com o som é estabelecer 
novas relações cognitivas. Isso possibilita um aprendizado das relações do corpo com as 
interfaces digitais, da precisão e imprecisão dos softwares, da calibração que, por mais 
que seja estável, sempre apresenta variações em novos espaços. O ângulo do kinect é 
trapezoidal e, dependendo da posição em que ele está em relação ao corpo, a projeção 
não representa exatamente o percurso que traçamos. A depender das configurações 
do programa e da projeção, os lados direito e esquerdo podem se inverter e podem não 
representar o corpo tal como estamos habituados. No programa, caminhar em uma 
linha reta não implica em desenhar uma linha reta, mas provavelmente, uma diagonal. 
Assim, há que se aprender a mover-se e produzir determinados traços, estabelecer 
outras relações espaciais, que são diferentes daquelas de quando desenhamos em 
papéis, no chão, nas paredes ou de uma representação mimética que poderíamos 
esperar de uma camêra. Com as interfaces digitais, são outros aprendizados que 
estão em jogo. Novas correspondências se afinam e se estabilizam continuamente nas 
relações entre corpo, câmera, sensores, computadores, softwares e telas. É desafiante 
e inusitado, pois as relações não são especulares e correspondentes. Abrem-se outros 
campos de experimentações, relações e aprendizados.

Na primeira versão do software Desenhador_tracker, a performance foi apresentada 
em 2012, no extinto Teatro Klauss Vianna, no Oi Futuro, em Belo Horizonte. Tivemos 
a participação de O Grivo, Manuel Guerra, Thembi Rosa e Dorothé Depeaw, dançarina 
belga que participou de diversas etapas deste projeto, inclusive do seu início, em uma 
residência realizada em 2012, na Bélgica, organizada pela sua Companhia Mangrove 
Tentactille17.

É importante ressaltar a ampla pesquisa no campo da dança e tecnologia na qual 
Dorothé estava envolvida durante o nosso encontro em Belo Horizonte e no período 
em que estivemos na Bélgica. Em 2012, Depeaus finalizava o projeto ! Co LAPse KoDe18, 
constituído por uma série de residências realizadas ao longo de quatro anos com 
pesquisas em sistemas de motion track, e a utilização do software object score. Em
17   https://mangrovetentactile.wordpress.com/projects/1331-to-blend/

18   http://www.adashboard.org/colapsekode/
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algumas delas, o foco estava nas relações entre espaço, movimentos e câmeras de 
seguranças. Em 2011, participei de uma das residências, realizada em Belo Horizonte, 
produzida pelo extinto Marginália Lab. Neste contexto, comecei a envolver-me com 
pesquisas relacionadas a dança e tecnologia. Parte da minha experiência em aprender 
a lidar com as interfaces digitais e com grupos interdisciplinares está relacionada a 
esses encontros. No ano seguinte, em 2012, com o apoio do Programa de Intercâmbio 
do Ministério da Cultura do Brasil, conseguimos viabilizar uma nova residência de 
duas semanas em Bruxelas com a participação de O Grivo, Manuel Guerra, Mangrove 
Tentactile, formado por Dorothé Depeauw, Matthias Koole e Lot Jansen, com o apoio 
do Camping Town19 e Constanz20 . Nesse período, iniciou-se o desenvolvimento do 
software 1331”, e realizamos uma primeira mostra aberta ao público em Bruxelas, em 
março de 2011 (FIGURA 6).

S O F T W A R E  J A Z Z _ T R A C K E R

Um dispositivo para dançar

O corpo muito próximo ao som

O som disparado, afinado, sintonizado com o corpo

Não o corpo seguindo a música, mas produzindo música

O corpo também seguindo a música, com o foco de atenção a um instrumento 
específico, e formulando determinados padrões de movimentos para cada um dos 
diferentes instrumentos (exercícios com o jazz)

Movimentos sonoros disparados pelo corpo (jazz_tracker)

Movimentos disparando e dialogando com outros sons (jazz_tracker + bateria, violão, 
clarineta ao vivo21)

19   http://campingtownbe.wixsite.com/site

20   http://constantvzw.org/site/

21   Perceptrum: http://www.dancamultiplex.com.br/Perceptrum-2013-1

F I G U R A  6  –  À esquerda, 1331” to blend_Bruxelas; à direita, Desenhador_tracker_ VAC_Oi Futuro BH. 
Fotos: Mangrove Tentactille, 2011; Cecília Pederzolli, 2012.
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Mesclas (mapas de sons que não se sabe mais de onde vem cada começo é só 
continuação22 naufrágio)

Outros modos de se propor a trilha sonora para dança: ativação dos sons pelos 
movimentos por sua densidade e velocidade

Movimentos disparadores; corpo controlador afetado pelas relações corpo, som, 
espaço

Na figura 7, há uma imagem que representa o desenho do mapa sonoro. Cada dançarina 
que entra nas áreas coloridas dispara arquivos sonoros. O som está diretamente 
integrado ao movimento do corpo, a intensidade e velocidade dos movimentos. Uma 
câmera, pendurada no alto, captura o movimento no espaço e envia sinais MIDI para 
os softwares de som. O Jazz_tracker é um software desenvolvido por Manuel Guerra 
especificamente para essa performance e para o “Perceptrum”.

A ideia para a criação deste software surgiu a partir da imagem de um mapa e da 
proposta de se disparar sons de qualquer área do espaço, sem a restrição da área que 
é imposta pelo kinect, sensor que consegue capturar a imagem apenas em uma área 
de 4x4 metros. 

Um começo: 

A imagem de quatro sons: sopros, bateria, baixo, piano.

22   Cada começo é só continuação: http://www.dancamultiplex.com.br/Cada-comeco-e-so-continuacao-2013

F I G U R A  7  –  Jazz_Tracker_ Captura da tela do computador durante o ensaio da performance _ Cada 
começo é só continuação, Funarte MG; BH. Fonte: arquivo do autor.
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Um mapa no espaço: um círculo que dispara sons de bateria, uma espiral com uma 
variável de sopros; uma linha no centro com sons de baixo, e acima traços com sons 
de piano.

Essa foi a primeira imagem para a criação do software Jazz_tracker, que, diferente do 
1331” e do Desenhador que rastreavam o corpo pelo espaço, apresenta zonas sonoras 
com o espaço previamente mapeado (FIGURA 8). Então, o corpo entra nas zonas 
sonoras produzindo os sons. Neste software, podemos tanto carregar um mapa de 
desenhos prévios ou desenhar ao vivo, cobrindo toda a área capturada pela câmera 
do modo que quisermos. Os canais são definidos por cores que, a cada vez em que o 
programa é aberto, modificam-se. 

O B R A  “ C A D A  C O M E Ç O  É  U M A  C O N T I N U A Ç Ã O ”,  _ F U N A R T E - M G  ( 2 0 1 3 )

Parte I: Jazz_tracker (6 dançarinas; sons: sopros, baixo, bateria, harpa de piano)

A cada vez que o corpo passa ou movimenta-se pelas áreas desenhadas, sons 
correspondentes às zonas sonoras, identificados pelas cores, acionam os arquivos 
sonoros. Vale dizer que esses desenhos são feitos apenas na tela, na plataforma 
do Jazz_tracker, a partir de desenhos com o mouse com os comandos próprios 
para a espessura do traço, apagar, dentre outros. No espaço, optamos por colocar 
alguns indicadores, tais com as tábuas em “Cada começo é só continuação”, ou, no 
“Perceptrum”, em que a área coberta pela câmera era projetada em uma tela ao fundo 
do palco.  

Uma câmera localizada no teto rastreia todo o espaço e faz a captura dos movimentos. 
Quando há o reconhecimento de movimentos nas áreas coloridas, são enviados sinais 
midi para o software, que seleciona quais os sons serão ativados a partir de uma base 
de dados de arquivos sonoros.

Para todos os instrumentos, bateria, baixo, harpa de piano, e sopros, foram 

F I G U R A  8  –  Caderno de 
ensaio da peça “cada começo 
é só continuação” em que se 
utilizou o Jazz_Tracker
Fonte: Arquivo do autor.
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estabelecidos arquivos de sons curtos, médios e longos. De acordo com a velocidade e 
com a quantidade de pixels captada em uma determinada zona colorida, um arquivo 
sonoro correspondente é tocado. É também possível, na plataforma do software, 
afinar vários parâmetros, tais como: intervalo, ruído, amortecimento, dentre outros. 
Além de estabelecer a largura do pincel para desenhar, há a possibilidade de apagar 
os desenhos, dentre outras ferramentas disponíveis para afinar o programa. Ainda 
não foi desenvolvido um sistema de inteligência artificial, ou seja, de aprendizagem, 
capaz de calibrar o software com mais exatidão. Este é um dos propósitos para se 
continuar com essa pesquisa: trabalhar com o aprendizado (learning machine) para 
que o programa se torne cada vez mais estável.

Na primeira versão em que o software jazz_tracker foi utilizado, na performance 
“Cada começo é só continuação”, os mapas dos desenhos foram pré-definidos e não 
utilizamos a projeção dos mapas na tela. Prevaleceu por todo o trabalho esse modo 
particular de disparar a trilha sonora, sempre interrelacionada aos movimentos. Se o 
corpo está em pausa não há som, quando em movimento dispara e modula os sons. 

Cada uma das áreas coloridas (FIGURA 9) está relacionada a determinados arquivos 
sonoros e a qualidades de movimentos sugeridos para as respectivas zonas sonoras. 
Por exemplo: o verde-escuro refere-se a sons de bateria e sugere movimentos rítmicos 
com a exploração de direções variadas; a área marrom corresponde a sons de sopros, 
lê-se na partitura movimentos em espirais, guiados pelas extremidades do corpo 
contínuo; na cor mostarda são disparados sons de baixo, referindo-se à exploração 
de movimentos no nível médio com pulsos e a exploração de ângulos; na última zona 
sonora, verde-clara, são acionados sons de harpa de piano, com movimentos cortados 
e mudanças de direções. No programa da performance, estão, ainda, sinalizadas 
algumas ações da partitura tais como solos simultâneos, vazio, silêncio, uníssono, 
contaminação, sons e movimentos curtos, médios, cheios.       

O B R A  P E R C E P T R U M ,  R U M O S  D A N Ç A  I TA Ú  C U LT U R A L  ( 2 0 1 3 )

Septeto - dois músicos (instrumentos O Grivo + bateria, clarinete e violão); duas 
dançarinas; três artistas digitais.

Os desenhos são produzidos ao vivo e projetados ao fundo do palco.  

As cores não são fixas, mas se modificam a cada vez que o programa é aberto. Como 
a ordem da entrada dos instrumentos é preservada, eles estão sempre vinculados 
ao mesmo canal: canal 1, sopro; canal 2, baixo; canal 3, bateria; canal 4, harpa de 

F I G U R A  9  –  Programa da peça Cada começo é só continuação
Imagem retirada do programa da peça. Fonte: Acervo do autor, 2012.
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piano. Assim, apesar de não sabermos qual cor estará vinculada a qual som, em geral, 
sabemos quais os sons serão tocados devido a ordem da entrada de cada um deles.  

Na estreia do “Perceptrum” no Rumos Dança, além das relações entre os movimentos 
e os sons, os instrumentos do O Grivo foram projetados nas nossas roupas. Assim, 
ampliava-se a sua visibilidade, colocando-os diretamente sobre a roupa, pele, tela. 

Após essa apresentação, fizemos uma versão do “Perceptrum” para um músico, uma 
dançarina e um artista digital. Tal versão, apresentada no Sesc Ipiranga em SP e no 
Festival Marte em Mariana, reduziu a equipe,  o que tornou mais viável a sua circulação 
e acabou por ressaltar e tornar mais nítida as relações entre os movimentos, os sons, 
e as imagens.

E M  C O N C L U S Ã O

Não há uma conclusão possível, visto que este texto é processo e, como tal, aponta, 
instiga, questiona e ressalta algumas experiências em relação às interações entre 
sons, movimentos e imagens. Ao relembrar e escrever com uma certa distância, já 
que, atualmente, não estou envolvida em dançar diariamente com os softwares, do 
modo como estive entre 2011 a 2014, percebo, então, mais claramente a potência das 
interrelações entre dança, interfaces digitais e tecnologia no campo da criação, ensino e 
memória.  As pesquisas com interfaces digitais demandam financiamento para que se 
possa ter regularidade, continuidade e um grupo interdisciplinar com domínio nestas 
áreas. Infelizmente no atual contexto brasileiro de desmantelamento da cultura e da 
educação este objetivo se torna utópico. A falta de estrutura, apoio e financiamento, 
fatores tão essenciais para a manutenção de grupos de pesquisas transdisciplinares, a 
arte experimental e investigativa parece fadada ao apagamento. 

Todavia, a cada vez que pequenas ações nessa área são realizadas colaborativamente, 
como oficinas, ensaios, apresentações dentre outras formas de partilhas, e a cada vez 
que há uma reflexão sobre o que foi feito ou sobre a perspectiva de novos projetos e 
demais parcerias nessa área, é como se reacendêssemos os vaga-lumes. A potência 
reaparece, apesar de todas as incógnitas e intempéries. Em maio de 2019, realizei com 
Scott deLahunta, pesquisadores e coreógrafos convidados o Motion Bank Lab Brasil23. 
Se seremos capazes de seguir nessas ações, se elas resistirão apesar de todas as 
adversidades - depende de sabermos e escolhermos para quais direções apontaremos 
as nossas luzes e focos. Inclusive, em sabermos como agir, movermo-nos e escutarmos 
na escuridão. 

Há sem dúvida motivos para ser pessimista, contudo é tão mais necessário abrir 
os olhos na noite, se deslocar sem descanso, voltar a procurar os vaga-lumes. 
(DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 49)

23   http://www.sdela.dds.nl/motionbank/brazillab2019/#/ 
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1.4// PRESERVAÇÃO E EXIBIÇÃO: OBRA 
PERENE?
Sergio Luiz Costa Leão

R E S U M O

Este artigo tem como objetivo principal a apresentação de um trabalho desenvolvido 
sobre identidade como poética do artista e a deterioração desse trabalho ao longo 
do tempo. Na tentativa de deter a fugacidade do tempo, recorre-se à memória, a um 
momento... a um retrato. Não saberia definir se os lugares e registros ou mesmo 
se os vazios (lugares) dessa poética refletem memórias passadas, sonhadas ou a 
própria solidão inerente a toda e qualquer existência humana. Assim, questiona-se 
a necessidade ou não de preservação de seus exemplares que foram concebidos 
justamente para problematizar a transitoriedade da vida, e se sua preservação seria 
ou não seria viável, ou se sua deterioração também não seria a fase terminal dela e 
seu mote.

P A L A V R A S - C H A V E :  Identidade. Gravura. Reprodutibilidade. Preservação.

A B S T R A C T

This article has as main goal the presentation of a work developed on identity as the 
artist’s poetics and the deterioration of this work over time. In an attempt to stop the 
fugacity of time, one resorts to memory, to a moment ... to a portrait. It’s not known 
whether the places and records or even the voids (places) of this poetics reflect past, 
dreamed memories or the very loneliness inherented in any human existence. Thus, it is 
questioned the necessity or not of preservation of this specimens that were conceived 
precisely to problematize the transience of the life, and if its preservation would be or 
not viable, or if its deterioration would be its final fase and motto.

K E Y  W O R D S :   Identity. Print. Reproducibility. Preservation.

I N T R O D U Ç Ã O 

Em relação ao autorretrato como poética de diversos artistas e sua relação com a 
contemporaneidade, o corpo aparece em uma variedade de linguagens, como forma 
e conteúdo para a arte. Este foi um dos motes desses trabalhos. Estudando o uso 
do corpo e seus movimentos nas artes plásticas, a partir de algumas obras de Lygia 
Clark, Hélio Oiticica e Alex Fleming, e de outros artistas contemporâneos, como Fyodor 
Pavlov-Andreevich, tracei um paralelo entre o uso do corpo e seus movimentos, bem 
como sua ressonância no desenvolvimento da minha poética. 

A obra de arte, como tal, é gerada na subjetividade, e investigar esse aspecto é uma 
das razões do estudo e desenvolvimento desses trabalhos. Assim, a partir do final 
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dos anos 90 e na primeira década dos 2000, foram desenvolvidos diversos trabalhos 
sobre variados suportes que tinham como mote a questão da identidade e da busca 
do sujeito. 

C O N C E I T O / C O N T E X T O :  A U T O R E T R AT O  N A  C O N T E M P O R A N E I D A D E

 “(...) o alegorista não inventa imagens, confisca-as.... E em suas mãos a imagem 
se torna uma outra coisa (allos = outra + agoreuei = falar)” (OWENS, 2004, 
p.114) 

Nas últimas décadas, os artistas começaram a substituir o sentido da política, 
anteriormente atrelado à classe e às empresas, pela política de identidade, mais 
especificamente em relação a questões que envolvem sexo, sexualidade e raça/origem 
étnica. Entre aqueles que insistiram nas implicações de uma arte conceitual desvinculada 
de uma especificidade e de construção da identidade, com um trabalho que tem por 
base o tema da identidade, está a obra de Cindy Sherman, bem como o jogo que faz 
dessa sua prática. O uso de texto por Barbara Kruger seria inconcebível sem a existência 
da arte conceitual. Enquanto a poética de alguns artistas é focada na produção social 
e institucional do sentido, outros são permeados pela política da diferença. Essas duas 
vertentes, juntas, transformaram em históricas as reivindicações realizadas pela arte 
modernista, de essencialismo e de autonomia da arte. Principalmente a partir dos 
anos 1960, dedicou-se a um exame crítico das premissas do modernismo e da arte de 
vanguarda, evoluindo nos anos 1970 para uma prática crítico-política voltada para a 
representação. Isso ocorreu principalmente no Brasil e na América Latina, locais que 
viviam àquela época sob o domínio de ditaduras militares. Assim, o último quarto do 
século XX foi testemunho de um decisivo interesse em relação ao corpo e à própria 
política de identidade  (WOOD, 2002).

Pautado em Walter Benjamin (apud CHIARELLI, 2001, s/p):

O estudioso norte-americano, Benjamin H. D. Buchloh identifica o caráter 
alegórico do procedimento da montagem, afirmando que nele estariam 
contemplados alguns dos princípios básicos da alegoria: (...) apropriação e 
desgaste de significado, fragmentação e justaposição dialetal de fragmentos e 
separação de significante e significado. 

Assim, a apropriação, fragmentação, justaposição e cisão entre significante e significado 
estão presentes nas poéticas dos artistas que lidam com as questões da identidade e 
do corpo. Na atitude dos artistas que trabalham com a própria imagem, seja tomada 
por ele ou por outrem, reside o primeiro índice alegórico; nessas obras, as imagens 
são apropriadas, descontextualizadas, justapostas a outras, e, assim, transformam-
se em discursos ambíguos, com significados velados e repletos de mistérios. Essa 
associação de alegoria com o objeto entendido como mercadoria ganha forte sentido 
quando nos lembramos que, ao atuar com uma imagem já pronta, um autorretrato 
– descontextualizando-a e mudando o seu significado original – esses artistas estão 
operando dentro do universo da alegoria (como definido anteriormente), vendo a 
própria imagem como um objeto já afastado de si mesmo, uma mercadoria passível 
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de ser eleita como emblema de uma dada situação, real ou fictícia. 

Observa-se, também, que as poses escolhidas por alguns artistas para autorretratar-
se remetem muito mais à tradição de poses preestabelecidas para o retrato – tradição 
que, a partir do surgimento da fotografia como instrumento de identificação policial, 
passou a estar não mais ligada apenas à glorificação do sujeito, mas também à sua 
repressão. Essa sacralização do sujeito comum pode ser vista, posteriormente, na 
poética de Alex Flemming, como ocorre na Estação de Metro do Sumaré, em São 
Paulo, e também nas obras de Rosangela Rennó, na série “IMEMORIAL”, na qual 
foram feitas reproduções de originais fotográficos anexados às fichas funcionais da 
Novacap, pertencentes ao Arquivo Público do Distrito Federal. Outros artistas, através 
da fragmentação da imagem dos próprios corpos, parecem querer redefinir certos 
postulados da tradição da colagem em alegorias dramáticas, emblemas contundentes 
da situação do artista nos dias de hoje. 

Para alguns artistas, seus corpos são reconstruídos a partir de fragmentos que, 
justapostos, aludem a destroços destituídos de qualquer identidade. O que 
representam aquelas formas, a não ser módulos, objetos, mercadorias dispostas numa 
ordem que nega qualquer condição de subjetividade (CHIARELLI, 2001). Assim, os 
autorretratos não se prestam somente a comentários sobre identidade e sujeito, mas 
aludem também à questão da identidade que é perpassada, principalmente por uma 
sensação de impossibilidade e fugacidade que beira a violência, reflexo da situação 
contemporânea em que se vive nos grandes centros urbanos. No nosso mundo 
urbano, contemporâneo, veloz e fugaz, as coisas não se pretendem representadas ou 
representantes de verdades externas a si mesmas. Nesse mundo confuso e caótico, 
os eventos se sucedem de forma vertiginosa, em uma velocidade superior à nossa 
capacidade de absorção e apreensão: as aparências simplesmente são. E o que parece 
estranho se apresenta, na verdade, como a concepção mais próxima possível da 
verdadeira e palpável materialidade (CANTON, 2001). 

As gravuras, enquanto reprodutibilidade técnica, levadas ao extremo na nossa época, 
induzem à massificação e a um domínio anacrônico (fora do tempo da história), 
revelando-nos uma outra possibilidade: gravuras são como “jóias raras”, nas quais a 
marca, o traço de cada artista se coloca inevitavelmente. 

A arte desse século dedicou muito tempo a mostrar e demonstrar que seus 
procedimentos estéticos conduzem ao desdobramento do sujeito. Deixando de existir 
fisicamente, libertando-se do suporte, da parede, do chão ou do teto, a arte não é 
mais do que uma situação, puro acontecimento, um processo. O artista não é o que 
realiza obras dadas à contemplação, mas o que propõe situações que devem ser 
vividas, experimentadas. Não importa mais a obra, mesmo que seja multiplicada, mas 
a vivência e fruição dela.                               

O caminho seguido pela arte – da fase moderna à atual, pós-moderna – foi o de reduzir 
a arte à vida, negando gradativamente tudo o que se relacionava ao conceito de obra 
(permanente, durável): o específico pictórico ou escultórico, a moldura ou pedestal, 
o suporte da representação, a elaboração artesanal, o painel ou chão, e como 
consequência, o museu e a galeria. 



// 53

Sergio Luiz CoSta Leão

Assim, no uso do próprio corpo, tanto em Hélio Oiticica como em Lygia Clark, o que se 
vê é a nostalgia do corpo, e a obra leva à descoberta do próprio corpo. Isso é de suma 
importância, nesta época em que a máquina e a tecnologia alienam o homem não só de 
seus sentidos, mas de seu próprio corpo. Uma das características do meio tecnológico 
é a ausência, o distanciamento. O homem nunca está de corpo presente: sua voz é 
ouvida ao telefone, sua imagem aparece no vídeo da TV, do computador ou na tela do 
celular, nas páginas dos jornais (e, hoje, ainda temos reuniões em videoconferência, 
celular, ou mesmo através da internet). As relações de homem a homem são cada vez 
mais abstratas, estabelecidas através de signos e sinais. O homem coisifica-se. Se a 
roupa é a segunda pele, a extensão do corpo  conforme aponta McLuhan, é preciso 
arrancar a pele, buscar o sangue, as vísceras, Arte corporal, arte muscular (MORAIS, 
1975).

Lygia Clark, ao propor, por volta de 1963, seu Caminhando (uma tira de papel, 
à semelhança da fita de Moebius, que deveria ser cortada pelo “espectador” com 
uma tesoura), eliminou da obra toda e qualquer transcendência. Isto é, a obra, 
na verdade, deixou de existir: era simplesmente o caminhar da tesoura no papel. 
Terminada a experiência, acabou a obra. Sobrou a vivência do cortar, o ato 
de fruição em si. Assim, o resultado não é a elaboração de uma determinada 
obra, mas um enriquecimento do indivíduo. Tudo pode transformar-se, mesmo 
o mais banal evento cotidiano. Vítima constante da guerrilha artística, o 
espectador vê-se obrigado a aguçar e ativar seus sentidos (a visão, a audição, o 
tato, o olfato, agora também mobilizados pelos artistas plásticos) e sobretudo, 
necessita tomar iniciativas. A tarefa do artista guerrilheiro é criar para o 
espectador (que pode ser qualquer um e não apenas aquele que frequenta 
exposições) situações nebulosas, incomuns, indefinidas, provocando nele, mais 
do que o estranhamento ou repulsa, o medo. E só diante do medo, quando 
todos os sentidos são mobilizados, há iniciativa, isto é, criação. Porque não 
sendo mais ele o autor de obras, mas propositor de situações ou apropriador de 
objetos e eventos, não pode exercer continuamente seu controle. O que vale é a 
vivência de cada um, pois a obra, não existe sem a participação do expectador. 
O uso do próprio corpo, em ambos os artistas brasileiros supracitados, Clark 
e Oiticica,  é a nostalgia do corpo em retorno aos ritmos vitais do homem, a 
uma arte muscular. Um retorno aquele “tronco arcaico, às técnicas do corpo”, 
segundo Marcel Mauss, aos ritmos do corpo no meio natural, como menciona 
Friedmann. Arte como cosa corporale (MORAIS, 1975, p.24-34).

Neste mundo confuso, onde os eventos se sucedem numa velocidade superior à 
capacidade humana de apreensão, as aparências simplesmente são. E o que parece 
estranho se apresenta, na verdade, como a concepção mais possível, verdadeira e 
palpável da materialidade. 

Seguindo a ideia de identidade de autores como David Harvey (1994) e Stuart Hall 
(2005), pode-se dizer que o autorretrato não se configura como uma representação 
narcísica, mas como uma forma de representação da própria identidade, na qual está 
incluído o estranhamento característico do homem contemporâneo. Pode-se perceber 
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que esse cenário está representado na produção recente do autorretrato, quando, na 
captação da autoimagem, investiga-se a busca de sentido em meio à fragmentação do 
indivíduo. 

A S P E C T O S  C O N C E I T U A I S  D A  O B R A

Como apresentado anteriormente, os trabalhos foram elaborados ao longo do 
desenvolvimento acadêmico na Escola Guignard da Universidade Estadual de Minas 
Gerais (UEMG), no final da década de 90 e início dos anos 2000, quando foram 
apresentados em algumas exposições individuais e coletivas. 

A principal intenção desses trabalhos foi a de discutir a questão da identidade por 
meio de trabalhos de serigrafia, apresentados em cópias únicas. Dessa forma, esses 
autorretratos perdiam o caráter de reprodutibilidade e, ao mesmo tempo, apresentavam 
uma variação de autorretratos, que poderiam ser lidos como uma tentativa de 
demonstrar uma identidade variável e diversa do apresentado normalmente, 
simplesmente pelo que pode ser visto à primeira vista, mas não captado na  essência 
do conhecimento da pessoa. Assim, o que poderia ser à primeira vista  nem sempre 
poderia corresponder ao que seria identificável posteriormente. 

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  D A S  O B R A S 

Série elaborada a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Essa série se 
constituiu de mais ou menos 20 serigrafias.

Figura 1

Dados Técnicos:  tinta para serigrafia, nas cores prata e vermelha;  
impresso sobre Folha de Jornal;  
emoldurado em caixa de vidro e madeira crua; dimensões: 30 x 40cm. 
Data de execução: ano de 2000 

Figura 2

Dados técnicos: tinta para serigrafia, na cor preta; impresso sobre Folha de papel 
branco, 200gr;  
coladas em cubos de madeira de 5x5x5cm, utilizando-se cola branca;  
dimensão final do cubo: 25 x 25 cm 
Data de execução: ano de 2003

Situação atual dos trabalhos: ambos os trabalhos apresentam alguma deterioração 
em maior ou menor grau. 
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S E R I G R A F I A  S O B R E  P A P E L  J O R N A L

Este trabalho faz parte da série de 
gravuras e utiliza a técnica de serigrafia. 
Essa série foi exibida em parte, ou 
quase em sua totalidade, em mostras/
salões e individuais nacionais. A principal 
intenção é que deveriam ser vistos como 
cartas de baralho ou mesmo um jogo 
de memórias, que quando observados a 
distância ao mesmo tempo  transmitiam 
similaridades, mas quando observados 
mais acuradamente, mostravam sua 
individualidade e sua identidade, assim o 
jogo da memória não faria pares de cartas/
gravuras, mas sim complementaridades 
de identidades 

A integridade da obra foi comprometida 
(FIGURA 3) quando surgiram diversos 
pontos de mofo, enrugamentos e 
amarelecimento do papel suporte (jornal). 
No entanto, pode-se questionar: até que 
ponto esses novos componentes em sua 
visibilidade não fazem parte de uma nova 
leitura? 

F I G U R A  3  –  Serigrafia montada. Fonte: Aquivo 

do autor.

F I G U R A  1  ( à  e s q u e r d a ) –  Serigrafia sobre papel 

jornal. Fonte: arquivo do autor.
F I G U R A  2  ( a c i m a )  –  Serigrafia em cubos. Fonte: 

arquivo do autor.
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I N S TA L A Ç Ã O  C U B O  I D E N T I D A D E  –  D A D O S  D A  E X I B I Ç Ã O

Esses cubos foram exibidos em exposição individual no Palácio das Artes em  
julho de 2005, e foram montados e protegidos por uma proteção de acrílico, para a sua  
preservação e integridade. Ao desmontar a exposição, não houve nenhum cuidado 
em se manter a sua integridade, e sua remontagem se tornou bastante difícil. 
Especificamente a integridade da obra foi comprometida, pois a principal intenção 
era de que houvesse uma digital, na forma de um quebra cabeça, sempre em três 
dimensões, à medida que essa fosse manipulada. Essa etapa de interatividade nunca 
aconteceu, pois também comprometeria a sua integridade. 

L E V A N TA M E N T O  D A  N E C E S S I D A D E  R E A L  D E  I N T E R V E N Ç Ã O

Hoje, seria possível refazer essas gravuras? Difícil responder a essa questão, pois a 
época em que foram elaboradas já passou. Em termos estéticos ou técnicos, seria, sim, 
possível refazê-las, porém a questão passa a ser: teria algum sentido? E quanto a alguma 
intervenção, seria possível ou viável? Em relação à obra sobre papel jornal, como está 
colada sobre compensado, a recuperação de sua integridade torna-se inviável. Porém 
em relação ao cubo/quebra cabeças, provavelmente sua recuperação seria possível 
através de uma remontagem que seguisse os mesmos parâmetros originais. 

R E M O N TA G E M  E  P R E S E R V A Ç Ã O 

A remontagem e preservação das obras, caso ocorra, deveria ser documentada em 
todas as suas etapas, que devem ser registradas, fotografadas e descritas para uma 
futura necessidade. As únicas documentações existentes, hoje, tornaram-se obsoletas 
e difíceis de serem acessadas, uma vez que são constituídas de disquetes (FIGURA 4) e 
outras mídias não mais compatíveis com as novas tecnologias. 

Segundo Sehn (2014, p. 103) e sua citação em “Captura de informações junto a 
artistas” os autores citados apresentam sugestões de questões a serem consultadas 
no momento de preparar uma entrevista com o artista: 

F I G U R A  4  –  Disquete com dados 

e fotos da obra. Fonte: Aquivo do 

autor.
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(...) informação sobre materiais; técnicas aplicadas; significados de técnicas e 
materiais e razões de escolha; documentação primária e secundária sobre o 
artista e locais onde tais documentos são preservados; opinião ou recomendação 
para a instalação; exibição; manutenção; armazenamento e transporte 
recomendação sobre conservação preventiva; opinião sobre alterações de 
aparência como resultado do tempo (intencionais/aceitáveis); influência das 
alterações no significado do trabalho; opiniões sobre intervenções (considerações 
estéticas, autenticidade, historicidade, funcionalidade); preservação de valor, 
colaboração com conservador, interesse em publicar a informação, tempo e 
contexto da entrevista (...)

Assim, podemos inferir que, nesse caso específico, as únicas documentações existentes 
são a própria memória e algumas fotos dos trabalhos, quando exibidos. No caso da 
gravura sobre papel jornal, a sua reprodução seria possível, pois embora as matrizes 
ainda existam, a folha impressa do jornal deveria ser resgatada nos arquivos do Jornal 
(Estado de Minas), bastando para isso, determinar/descobrir a sua data de edição. 

Em relação ao cubo, seria importante somente definir a sua matriz (digital) e refazê-la 
pacientemente. 

C O N C L U S Ã O

Conforme supramencionado, os autorretratos não se prestam somente a comentários 
sobre identidade e sujeito, mas aludem também à questão da identidade que é 
perpassada, principalmente, por uma sensação de impossibilidade e fugacidade na 
qual os eventos se sucedem de forma vertiginosa, em uma velocidade superior à nossa 
capacidade de absorção e apreensão. São simplesmente as aparências. 

Na tentativa de deter a fugacidade do tempo, recorre-se à memória, a um momento... 
a um retrato. Não saberia definir se os lugares e registros ou mesmo se os vazios 
(lugares) dessa poética refletem memórias passadas, sonhadas ou a própria solidão 
inerente a toda e qualquer existência humana. Assim, questiona-se a necessidade 
ou não de preservação de seus exemplares que foram concebidos justamente para 
problematizar a transitoriedade da vida. 

Nesse contexto, nas obras apresentadas, como fazem parte de uma série de gravuras 
únicas, a reprodutibilidade técnica é questionada, enquanto gravura e seu próprio 
estatuto. 

Devido a sua unicidade faz-se uma tentativa de deter a fugacidade do tempo, 
recorrendo-se à memória, que pode ser falha, para chegar aos retratos/autorretratos. 
Dessa forma, esses trabalhos talvez já tenham cumprido o seu papel quando 
executados à época e, assim, talvez devam ser deixados à deterioração até o seu fim 
enquanto matéria. E como simples registros de uma época, que assim agora podem 
ser eliminados/esquecidos.
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2.1// QUADRO C: CRITÉRIOS DE 
INTERVENÇÃO E ESTUDO DA PINTURA 
NA HISTÓRIA DA ARTE
Nelyane Santos e Marilene Corrêa Maia 
 

R E S U M O

A pintura do artista Eduardo Aragão, intitulada “Quadro c”, de 1967, pertencente ao 
acervo do Museu de Arte da Pampulha, foi objeto de estudo e restauração de um 
trabalho de conclusão de curso em Conservação e Restauração de Bens Culturais 
Móveis da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. O 
trabalho foi permeado por estudos e análises que levaram ao aprendizado de vários 
procedimentos concernentes à profissão de conservador-restaurador. A discussão 
constante sobre critérios de intervenção e sobre o estudo da obra na História da Arte 
foi desenvolvida com o objetivo de reconhecer sua materialidade e valorizar aspectos 
de sua visualidade. Desta maneira, foi possível reconhecer suas particularidades, 
enquanto pintura da Arte Moderna e Contemporânea, e demarcar o respeito à sua 
historicidade e às demandas de conservação-restauração em seus aspectos artísticos. 
“Quadro c” possui características que a definem como pintura-objeto, por apresentar 
estiramento da tela e chassi com formatos diferentes do tradicional, rompendo com a 
bidimensionalidade comum à categoria de pintura. Para além dos resultados de cunho 
estético que contribuíram para a preservação da materialidade da obra, o trabalho 
atingiu preceitos de valores humanos relativos à memória do artista, despertando 
nas profissionais envolvidas a percepção da importância da preservação dos acervos 
institucionais para a história da arte.

P A L A V R A S - C H A V E :  Arte moderna e contemporânea. Conservação e Restauração. 
História da Arte.

A B S T R A C T

The painting by the artist Eduardo Aragaão, entitled “Quadro c” (1967),  belonging to 
the Pampulha Art Museum’s collection, was the object of study and restoration of a 
final work for the course of Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis at 
Universidade Federal de Minas Gerais. The research was permeated by studies and 
analysis that led to the learning of various procedures concerning the profession of 
conservative-restorer. The constant discussion about intervention criteria and the 
study of the work in Art History was developed with the objective of recognizing its 
materiality and valuing aspects of its visuality. Thus, it was possible to recognize its 
particularities as a painting of Modern and Contemporary Art, and to demarcate respect 
for its historicity and the demands of conservation-restoration in its artistic aspects. 
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“Frame c” has characteristics that define it as an object painting, as it presents stretch 
of the screen and chassis with different shapes from the traditional one, breaking with 
the two-dimensionality common to the painting category. In addition to the aesthetic 
results that contributed to the preservation of the materiality of the work, the work 
reached precepts of human values   related to the artist’s memory, awakening on the 
professionals involved the awarness of the importance of preserving the institutional 
collections for the history of art.

K E Y  W O R D S :  Modern and contemporary art. Conservation. Restoration. Art History.

I N T R O D U Ç Ã O

As escolhas feitas em um trabalho de conclusão de curso de graduação devem ser 
pautadas não só pela coerência com a trajetória de estudos, mas também pelas 
pretensões futuras com a formação profissional. Desta maneira, a escolha de uma 
pintura de arte moderna e contemporânea como objeto de estudo assumiu o papel 
norteador do que se pretendia mostrar como resultado de um processo de ensino 
durante o curso, e também serviu para antecipar a busca de novos questionamentos 
e estímulos para formações posteriores. Durante o trabalho, foi possível perceber o 
quanto as pesquisas acerca da obra “Quadro C”, de 1967, do artista Eduardo Aragão, 
foram importantes para o reconhecimento e valorização da obra na História da 
Arte. Além disso, foi possível notar como as análises minuciosas de seu processo de 
elaboração, associadas à documentação acerca de sua materialidade, foram relevantes 
para definir as estratégias de restauração e para propor um planejamento futuro para 
sua conservação1.

Desta maneira, este texto insere-se na problemática do ensino de conservação e 
restauração de pinturas de Arte Moderna e Contemporânea que apresentem em seus 
aspectos formais tanto extensas áreas monocromáticas quanto o tensionamento com 
a bidimensionalidade. “Quadro C”, assim como outras obras do período, apresenta 
estiramento de tela em chassi de complexidade estrutural que proporciona volumetria, 
que vai além de um único plano. Um dos objetivos do trabalho foi também o de 
contribuir com o conhecimento do acervo do Museu de Arte da Pampulha (MAP) de 
Belo Horizonte, o que pode favorecer a preservação de uma de suas obras. A pesquisa 
e a intervenção se justificaram diante da demanda de estudos que abordem este tipo 
de obra, priorizando, na metodologia, o aprofundamento do estudo da inserção da 
obra na história da arte.

Explorar, neste texto, a memória de um trabalho concluído em 2011 é, antes de tudo, 
um desafio de autocrítica e de atualização da importância desse tipo de estudo para os 
campos de conhecimento da conservação-restauração e da história da arte. Convergem 
diferentes tempos históricos, a partir de um olhar cuidadoso, voltado para a obra de 
arte. Estão presentes o tempo da produção e da divulgação da obra em que o artista 

1   O TCC aqui apresentado foi realizado pela aluna Nelyane Santos em 2011, orientado pela Professora Doutora 

Marilene Maia e co-orientado pelo Professor Doutor Rodrigo Vivas, à época, professores do Departamento de Artes 

Plásticas da Escola de Belas Artes da UFMG. O trabalho teve o acompanhamento técnico institucional da conservadora-

restauradora Luciana Bonadio, funcionária do MAP.
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foi protagonista, o tempo de preservação da obra, em que o Museu se destaca, e o 
tempo da intervenção na obra, que busca com a sua conservação e restauro valorizar 
estes outros tempos. Perseguindo a resposta a um questionamento, que se manteve 
durante todo o trabalho, sobre a trajetória e o ostracismo do artista, ainda existiu 
outro tempo: o do reencontro entre o artista e a sua criação.

A  P I N T U R A  “ Q U A D R O  C ”  N O  A C E R V O  D O  M A P

Em 2009, foi finalizado um projeto de catalogação do acervo artístico do Museu de Arte 
da Pampulha (MAP) em Belo Horizonte/MG. Cerca de cinco décadas de colecionismo 
dessa instituição renderam um acervo de aproximadamente 1.400 obras. Diante da 
necessidade de valorização e reconhecimento deste acervo, a escolha da pintura 
de Eduardo Aragão como objeto de trabalho de conclusão de curso de graduação 
destacou-se por ser um dos exemplares que concorreram a prêmios de Salões e por 
apresentar degradações que demandavam análises mais apuradas para intervenções 
de conservação e restauração.

A obra “Quadro C” de Eduardo Aragão é uma pintura a óleo sobre tela aderida em 
estrutura de madeira. Suas dimensões são 111 cm de altura, 106,5 cm de largura 
e 9 cm de profundidade, pesando aproximadamente 2.500 g. A camada pictórica é 
constituída pelas cores verde e azul. A base de preparação branca é muito fina. Tudo 
indica que o aglutinante da preparação é uma resina sintética vinílica, provavelmente 
o PVA (acetato de polivinila). A partir do exame de Espectroscopia de Fluorescência de 
Raio X, detectou-se a presença de cálcio e titânio na base de preparação.

Trata-se de uma composição dicromática com fundo em verde, representando grande 
área de cor isolada, e espaços de cor em azul de mesma tonalidade. Estes espaços estão 
dispostos da seguinte maneira: ao centro, na parte superior, há uma montagem de tela, 
madeira e papel formando figura geométrica e volumétrica; na parte inferior, próximo 
da lateral direita, há uma seta de três pontas; nas bordas do quadro, constituindo-se 
como parte elementar da obra (FIGURA 1).

F I G U R A  1  –   “Quadro C”, frente antes da 
restauração.  Foto: Claudio Nadalin, setembro de 
2011. Fonte: Acervo Museu de Arte da Pampulha.
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Nas laterais, mais próximo às bordas inferiores, há uma ondulação da tela que 
acompanha o formato do chassi. A montagem fica mais compreensível a partir 
da visão de sua face posterior (FIGURA 2). As laterais da tela também são pintadas, 
demonstrando que toda sua espacialidade compõe a produção pictórica do artista. 
A montagem do chassi, tanto em seu recorte quanto em seu encaixe, contribui para 
o estiramento diferenciado da tela. Os montantes e as travas são de arestas vivas, 
ou seja, possuem ângulo reto em suas extremidades em contato com a tela. Esta 
característica auxiliou no estiramento da tela nos ângulos de contato em que o artista 
desejou demarcar volumetria. A obra apresenta características que a enquadram no 
tipo de pintura objeto, por ir além do formato tradicional de quadro ao proporcionar 
um efeito visual de tridimensionalidade em conformidade com o verde monocromo e 
a seta azul que demarca contraste cromático.

P E S Q U I S A  E  D E S E N V O LV I M E N T O  D O  T R A B A L H O

A descrição minuciosa da obra de arte é o primeiro passo, no estudo, para a identificação 
de danos que comprometem seu aspecto histórico e artístico. A identificação dos 
materiais e técnicas utilizados pelo artista é de suma importância para a elaboração 
de propostas de tratamento compatíveis com o respeito à sua feitura e aos sinais do 
tempo. Nesta perspectiva, foi valorizada, no estudo da obra “Quadro C” de Eduardo 
Aragão, a descrição de seus aspectos formais e estruturais, pois esta obra se diferencia 
do tradicional formato de pintura, rompendo com a visualidade frontal e bidimensional 
de tela e convidando o espectador a observá-la em seu conjunto estrutural enquanto 
objeto de arte.

O detalhamento de sua estrutura e a descrição minuciosa de seus componentes 
foi essencial para a compreensão da feitura e das deteriorações presentes na obra. 
Foram descritos o chassi (o tipo de madeira, seu recorte, conformação e encaixe das 
peças), a tela (características do tecido, estado de conservação) e camada pictórica 
(estratigrafia e composição). O processo de confecção da obra foi apresentado com 

F I G U R A  2  –   “Quadro C”, face posterior 
antes da restauração.  Foto: Claudio Nadalin, 

setembro de 2011. Fonte: Acervo Museu de Arte 
da Pampulha.
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base em análises, considerando que o artista não foi encontrado e não há documentos 
que a descrevam. Sobre isso, a observação e análise do verso da obra são bastante 
elucidativas.

Seguindo a tradição historiográfica da análise da visualidade da obra de arte, tentamos 
traçar qual o percurso de diálogo que o artista Eduardo Aragão empreendeu na 
produção de sua obra. Para isso, partimos para o estudo de movimentos artísticos 
e tendências presentes nos principais circuitos de arte da década de 1960. Desta 
maneira, deparamo-nos com as correlações possíveis entre a obra “Quadro C” e a 
produção artística da Minimal Art e da Hart Edge, movimentos correlacionados à Pop 
Art da década de 19602. Sobre ambos os movimentos, Giulio Carlo Argan nos esclarece 
os principais preceitos, contribuindo para compreendermos a importância da relação 
entre estrutura e cor na pintura “Quadro C”.

A tela estendida, que muitas vezes permanece em grande parte descoberta, é o 
campo em que atuam as forças vivas das cores; como não existe campo que 
não seja um campo de forças, nem existem forças que não tenham um campo, 
estabelece-se uma solidariedade absoluta entre suporte e imagem. De fato, pode 
ocorrer que, para chegar à cumplicidade total entre suporte e imagem, seja 
necessário alterar a forma “normal” da tela por meio de quinas, faixas salientes, 
concavidades, que correspondem à força de sustentação das cores – assim 
como numa edificação podem existir saliências, reentrâncias, corpos em relevo, 
etc. Pode ainda ocorrer que o suporte não seja um plano, mas sustente a função 
construtiva da cor por meio de saliências e reentrâncias, isto é, configurando-se 
como suporte plástico. (ARGAN, 1992, p. 573).

Por esta via de análise, é preciso estudar a obra dentro do campo artístico, ou seja, 
analisá-la de acordo com as várias produções artísticas antecessoras e contemporâneas 
a ela. A análise crítica das imagens e a posterior pesquisa em arquivos demandam 
a análise da obra em sua composição, descrição das formas e consulta cuidadosa a 
fontes documentais, tais como catálogos, escritos de artistas, periódicos de época e 
ensaios de críticos de arte, além, é claro, da bibliografia de história da arte.

A percepção da obra no campo artístico contribui para o trabalho de conservação-
restauração, na medida em que oferece a compreensão do que foi a proposta do 
artista, a visualidade que quis empreender e os diálogos que estabeleceu com a 
tradição. Desta maneira, podemos identificar melhor quais degradações fazem parte 

2  O rótulo ‘Minimalismo’ foi aplicado por críticos ao trabalho de artistas que propunham um conteúdo artístico mínimo, 

com a intenção de se oporem ao tradicional reconhecimento da arte subdividida em pintura e escultura e com suas 

regras de reconhecimento estético. (ARCHER, 2001). O termo Hard-Edge refere-se ao movimento artístico de pintura 

com contorno marcado, formas simples e contornos rígidos de telas em formato irregular que passaram a fazer parte 

da composição de quadros de artistas americanos do início da década de 1960. O termo foi criado por Jules Langsner, 

em 1959. Disponível em http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=133, acesso em 06/10/2011. 

O termo Pop Art, refere-se às manifestações artísticas dos Estados Unidos e da Inglaterra do início da década de 1960, 

que relacionavam imagens da cultura visual urbana de massas com expressões das belas artes. O conteúdo expressa a 

própria atitude do artista servindo como crítica e enfrentamento dos aspectos sociais. (STANGOS, 1991)
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do processo de elaboração da obra especificamente e quais estão relacionadas à sua 
passagem no tempo. Ambas podem requerer intervenções de conservação-restauração, 
mas a resposta de como empreendê-las, resguardando o respeito à sua materialidade 
e aos seus aspectos artísticos e históricos, pode ser dada pela compreensão da obra na 
história da arte. Por esta razão, buscou-se as principais referências que estabeleceram 
a compreensão sobre a existência desta obra no Museu de Arte da Pampulha.

Os Salões Municipais de Belas Artes eram promovidos pela Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte e realizados, desde 1957, no Museu de Arte da Pampulha. No ano de 
1967, realizou-se o XXII SMBA. O primeiro prêmio de pintura foi concedido a Eduardo 
Aragão, pelo conjunto da obra “Quadro A”, “Quadro B” e “Quadro C”. Eduardo Aragão 
era um artista jovem e desconhecido quando participou do XXII SMBA. Críticos de arte 
da época justificaram sua premiação por coincidir com obras importantes na arte do 
período.

Aragão mostra concepções atuais, sem excessos, sem aberrações, respeitando 
uma forma única, o quadrado. Ele indica nas posições das setas, pintadas 
sobre um fundo de cor lisa e chapada, o ritmo dos relevos obtidos em um 
só plano pictórico, numa só tela. Arte bem feita, estável bonita e assimilável 
como forma. Fala uma linguagem simples, sem o risco do transitório ou do 
precário conquanto jovem e quase estreante na arte. (TRISTÃO, Estado de Minas, 
26/11/1967).

O reconhecimento de Eduardo Aragão, mesmo sendo um jovem artista, demarcou a 
importância de sua pintura entre a crítica da época, a exemplo do que expos Mari’Stella 
Tristão (1967), crítica renomada em Minas Gerais. Como norma do regulamento do 
Salão, uma das três pinturas selecionadas com o primeiro lugar foi adquirida pelo 
Museu para compor o seu acervo. Esta prática, comum entre os salões de arte da 
época, contribuiu muito para a formação de acervos de diversos museus de arte 
moderna e contemporânea no Brasil.

A N Á L I S E S  D O  E S TA D O  D E  C O N S E R V A Ç Ã O  D A  O B R A

Com os recursos disponíveis no Laboratório de Fotografia do Centro de Conservação 
e Restauração de Bens Culturais – CECOR (EBA/UFMG), foi possível realizar exames da 
obra com incidência de luz reversa, luz rasante e luzes especiais de vapor de sódio, 
ultravioleta e infravermelho. As imagens resultantes foram de extrema importância 
para a avaliação do estado de conservação da obra e para ressaltar aspectos de sua 
visualidade que tangenciam a temática da feitura do objeto artístico e sua inserção na 
história da arte.

O exame com luz branca rasante no “Quadro C” proporcionou a percepção 
mais acentuada da volumetria da obra (FIGURA 3). De sua análise, emergiram 
questionamentos sobre a presença de alguns abaulamentos: seriam estes intrínsecos 
ao tipo de estiramento da tela ou seriam resultantes da movimentação do tecido 
devido às oscilações ambientais? Constatamos também que a marca de adesivo da 
etiqueta colada no verso ficou ainda mais aparente.
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Para detectar de forma mais precisa quais os pigmentos foram utilizados na obra, seria 
necessário realizar vários exames científicos incluindo cortes estratigráficos, os quais 
analisados de forma combinada e complementar nos aproximariam desta constatação. 
Porém, decidimos por não executar todos estes exames, que implicariam a coleta 
de amostras em áreas aparentes da pintura. Contudo, o exame de Espectroscopia 
de Fluorescência de Raios-X induziu às primeiras hipóteses acerca da definição dos 
pigmentos presentes, e o mais importante, ao exercício de análise e discussão científica 
enquanto trabalho de formação acadêmica. 

As degradações presentes na obra estavam em partes, diretamente relacionadas 
às suas especificidades de pintura objeto. Toda sua estruturação volumétrica do 
tecido no chassi, com estiramento muito rígido e irregular e camada pictórica com 
grandes áreas monocromáticas em óleo sobre tela (com os problemas intrínsecos à 
materialidade desta técnica), conduziu às principais discussões acerca da identificação 
de danos e suas causas e consequências. Além destes problemas, há que se ressaltar, 
em sua passagem no tempo, situações que agravam as degradações das obras de arte, 
relacionadas ao modo de exposição, acondicionamento e manuseio inadequado.

A madeira dos montantes e travas apresentava sujidades superficiais, principalmente 
no montante inferior, por deposição de particulados e de excrementos de insetos. 
Na tela, o que foi percebido de mais imediato no verso foi a presença de sujidades 
superficiais em toda sua extensão. Tratava-se de deposição de particulados (poeira 
e fuligem principalmente) na trama do tecido. Na base de preparação, observamos 
pelo verso a presença de sujidades superficiais, e, apesar de ser muito fina, não 
apresentava danos em sua estrutura. Não havia problemas de adesão com o suporte 
nem de coesão com as camadas pictóricas. Na camada pictórica havia manchas de 
umidade, sujidades aderidas e pequenas perdas por abrasão. A leitura estética da 
obra estava comprometida pelas manchas e sujidades. Desta forma, não era possível 
perceber a intensidade do efeito monocromático do verde destacado pelas áreas de 

F I G U R A  3  –   Foto com uso de luz 
rasante no lado esquerdo.  Foto: Claudio 

Nadalin, setembro de 2011. Fonte: Acervo 
Museu de Arte da Pampulha.
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azul. As sujidades superficiais estavam espalhadas por toda a camada pictórica, dando 
um aspecto fosco de particulados agregados aos veios da textura da tela (FIGURA 4).

Ao traçar o histórico material da obra – o modo de exposição, a inserção no acervo 
do Museu de Arte da Pampulha, seu modo de acondicionamento – foi possível 
compreender as degradações acumuladas ao longo de sua existência. A partir disso, 
a discussão teórica que aborda as peculiaridades das obras contemporâneas e suas 
degradações intrínsecas ganhou mais impulso e maiores contribuições para a tomada 
de decisão acerca dos tratamentos. Foi de fundamental importância o diálogo com 
a instituição proprietária da obra, o MAP, na pessoa da conservadora-restauradora 
Luciana Bonadio, que trouxe esclarecimentos sobre o ambiente de acondicionamento 
da obra e acesso para detectarmos as condições e podermos sugerir cuidados pós-
intervenções para a obra.

S O B R E  O  A R T I S TA

O tempo de duração do trabalho e o encontro com o passado pela pesquisa da história 
da arte levaram os envolvidos à busca intensa de respostas que só poderiam encontrar 
no tempo presente. Onde estaria o artista e por que sua trajetória não foi registrada na 
história da arte? Após a finalização do trabalho e estando a aluna prestes a encerrar os 
seus estudos para a defesa de dissertação3, eis que surge a oportunidade de encontrar 
o artista Eduardo Aragão.

Por uma ocasião inesperada, a conservadora-restauradora do MAP, Luciana Bonadio, 
responsável pelo acompanhamento do trabalho, encontrou numa reportagem de 
jornal impresso um relato sobre a doença de Parkinson que trazia como testemunha o 
então arquiteto aposentado Eduardo Aragão. Daí em diante, a aluna responsável pelo 
trabalho fez os contatos necessários para que o artista pudesse ir ao MAP rever a sua 
obra. Depois de expor-lhe a trajetória do trabalho e as questões que levaram à busca, 

3    Mestrado defendido em agosto de 2014, sob orientação do Professor Doutor Rodrigo Vivas, no Programa de Pós-

Graduação em Artes da Escola de Belas Artes da UFMG, com o título “A História da Arte de Belo Horizonte a partir de 

Obras dos Salões Municipais entre 1964 e 1968”.

F I G U R A  4  –   Foto da área central 
superior, detalhe de sujidades superficiais 
e aderidas. Foto: Nelyane Santos, outubro 
de 2011.  Fonte: Acervo Museu de Arte da 
Pampulha.
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a discente acompanhou o reencontro do artista e sua obra, sendo este momento a 
culminância dessa trajetória, ocorrido em 2014.

Em conversa com o artista, foi possível compreender o ostracismo que a história da 
arte o reservou após a sua estreia no circuito belorizontino em 1967. Após o prêmio 
de pintura do XXII SMBA-BH, Eduardo Aragão participou do Salão Nacional de Arte 
Moderna no Rio de Janeiro, mas lá não teve êxito. Como há época já era estudante de 
arquitetura e urbanismo teve oportunidade de, com o apoio da família, ir cursar pós-
graduação na França, onde permaneceu por cerca de 3 anos. Ao retornar para o Brasil, 
prestou concursos públicos e seguiu a carreira de servidor em Brasília, atuando como 
arquiteto e urbanista.

A prática como artista ficou em segundo plano. Concentrou-se na carreira de arquiteto 
e urbanista e prometia a si mesmo que quando se aposentasse voltaria a pintar. 
Mas quando estava prestes a adquirir o tempo almejado, no final da década de 
1990, descobriu que tinha Parkinson e a doença se manifestou velozmente, trazendo 
complicações à sua coordenação motora. Para não piorar seu estado de saúde devido 
à depressão, a família o incentivou a procurar alguma manifestação artística que ainda 
fosse capaz de desenvolver. Foi quando descobriu a tapeçaria, e passou a expressar o 
equilíbrio cromático que aprendeu no pictórico com linhas e tramas.

Foi neste momento de autoafirmação e reencontro com as artes que Eduardo Aragão foi 
surpreendido pela memória de sua produção como jovem artista. Nesse instante, ficou 
marcado o reconhecimento da importância de todas as trajetórias envolvidas nesse 
trabalho de conservação e restauração: do sujeito dessa história, da instituição que 
guarda esse objeto da memória, o MAP, e das áreas de conhecimento da conservação-
restauração e história da arte que tem em si a responsabilidade da preservação desse 
patrimônio cultural.

D I S C U S S Õ E S  D E  I N T E R V E N Ç Õ E S

A singularidade da obra “Quadro C” de Eduardo Aragão reside no aspecto visual 
da materialidade, ou seja, no modo de estiramento da tela. Desta maneira, todo o 
estudo para realização de tratamento de conservação-restauração foi pautado em 
questionamentos acerca do respeito à materialidade e à feitura artística. Por vezes, 
defendemos o discurso da não-intervenção (RUSKIN, 2008), por outras, as intervenções 
que valorizassem características estilísticas da obra (VIOLLET-LE-DUC, 2006). Em 
alguns momentos, a discussão foi pautada na busca do equilíbrio entre as questões 
artísticas e históricas da obra de arte (BRANDI, 2008). A mínima intervenção também 
se fez presente quando percebíamos argumentos subjetivos na defesa ou não de 
determinados tratamentos (MUÑOZ-VIÑAS, 2003). As principais linhas de pensamento 
teórico da conservação-restauração nortearam as reflexões e tomadas de decisões 
ao longo do trabalho, sendo utilizadas de acordo com as demandas em proporcionar 
uma melhor fruição estética da obra.

É importante ressaltar que todas as propostas de intervenção na obra foram discutidas 
em parceria com o Museu de Arte da Pampulha. Esta iniciativa foi adotada em respeito 
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aos critérios de gestão museológica da instituição. Ao pensarmos no tratamento de 
uma obra pertencente a um acervo institucional, é de fundamental importância que 
esse tratamento seja coerente com os demais procedimentos de preservação de todo 
o acervo. Diante da diversidade de um acervo de arte moderna e contemporânea, 
como é o do Museu de Arte da Pampulha, em seus aspectos materiais e de propostas 
artísticas, os tratamentos de conservação e restauração precisam debruçar-se sobre 
os aspectos de cada obra particularmente. Porém, mesmo diante dessa diversidade, é 
necessário o diálogo com a instituição para ser coerente com seu plano museológico 
e suas estratégias preservacionistas que tangenciem, por exemplo, os modos de 
acondicionamento da obra de arte. Não basta propor soluções ideais para determinada 
obra, se a própria instituição não tiver condições de mantê-las.

Nas intervenções realizadas, visamos o respeito à integridade material e estética da 
obra. A seleção de produtos e técnicas de tratamento teve como foco a problemática 
da limpeza de pinturas foscas e com áreas monocromáticas.

S U P O R T E

Para os suportes (verso da tela e chassi), propusemos uma limpeza superficial, avaliando 
os seus resultados para averiguar se havia necessidade de reforçar este procedimento. 
No caso de “Quadro C”, a pintura não apresentava danos de desprendimento da 
camada pictórica, porém a forma volumétrica do estiramento do tecido exigiu uma 
estrutura de apoio que provocasse menos pressão para não empurrar o tecido fazendo 
força oposta à adesividade da tela nas arestas do chassi. Desta maneira, buscou-se o 
uso materiais de limpeza mais adequados à necessidade de leveza e pouca pressão 
empreendida.

Diante da presença de duas etiquetas afixadas à obra, uma no chassi e outra no verso 
da tela, fez-se necessária a discussão sobre a remoção e tratamento delas, visando 
mantê-las na obra ou arquivá-las no Museu, considerando-as parte do registro 
histórico da obra de arte. Havendo este histórico de reconhecimento da presença 
destas etiquetas em obras do acervo, consultamos as equipes técnicas da museologia 
e da conservação-restauração do MAP, a fim de procedermos a tratamento mais 
coerente com a política de conservação institucional do acervo. A etiqueta afixada 
à tela precisava ser removida, pois causou um abaulamento na camada pictórica. 
Foram feitos testes para remoção da etiqueta do verso da tela e os procedimentos 
mais adequados à planificação localizada. A proposta de planificação foi pensada para 
reverter o abaulamento provocado pela presença do adesivo entre a tela e o papel.

A consolidação do tecido nas áreas de perfuração pelos pregos e nas quinas do quadro 
demandaram procedimentos de enxerto e obturações, feitos com pasta de fios, 
compatíveis com o tecido da tela. A consolidação da madeira do chassi foi proposta 
para as áreas de galerias de cupins, e foram testadas massas de consolidação que 
fossem compatíveis com a cor e textura da madeira. A princípio, optou-se pelo uso das 
massas a base de pó de serragem.
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L I M P E Z A  D A  C A M A D A  D E  P I N T U R A

Sobre o método de limpeza adotado, muitas considerações foram feitas durante as 
discussões, com o intuito de procedermos com maior segurança e coerência quanto 
às metodologias mais difundidas na área de conservação-restauração de pinturas. Os 
métodos de limpeza de Liliane Masschelein-Kleiner, Richard Wolbers e Alan Phenix 
prestam-se à consagração dos paradigmas mais correntes nessa área. 

As peculiaridades da materialidade e do aspecto visual de “Quadro C” nos levaram à 
discussão de como adaptarmos estas metodologias de limpeza à intervenção da obra, 
visto que a limpeza da camada pictórica destacou-se como demanda principal para a 
preservação de seus aspectos artísticos. Foi preciso discutir os critérios de intervenção 
a partir da decisão de proporcionar uma limpeza sem introduzir resíduos e sem 
causar prejuízos futuros à adesão e coesão entre camadas e o suporte. Além disso, 
numa pintura com grandes áreas monocromáticas, o maior desafio é proporcionar 
homogeneidade na aplicação de produtos, dando unidade na visualidade das grandes 
áreas de cor. Esta foi a complexidade da limpeza de “Quadro C”, camada muito fina, 
fosca e de grandes massas de cor.

Para a limpeza superficial, foram feitos testes com trincha macia, pó de borracha e 
a esponja de limpeza Cleaning Pad. A análise dos resultados dos testes nos levou a 
realizar a limpeza com a trincha macia, para evitar abrasionamento na pintura em 
decorrência da fricção, fragilidade no estiramento da tela devido à pressão exercida e 
incrustação de rejeitos na trama da tela, como no caso das borrachas e esponjas.

Subsequentemente, decidimos testar uma limpeza com solventes. Os testes levaram 
em conta a fina espessura das camadas de pintura e seu aspecto fosco. O risco era a 
limpeza provocar manchas que poderiam trazer contrastes na uniformidade da cor 
verde. Foram testadas as seguintes formulações: Água Deionizada, TTA, Água Deionizada 
+ Triton X-100, Água Deionizada +EDTA, Aguarrás. Todas estas ocasionaram, em certa 
medida, alterações indesejadas na policromia, relativas ao brilho e à coloração.

O melhor resultado seria alcançado com o TTA. Esta solução é formulada a partir da 
combinação de um tenso-ativo, o Triton X-100 que auxilia na dissolução; de um solvente, 
neste caso a água; e um agente controlador do pH da solução, o Trietalonamina4. O 
tenso-ativo melhora as propriedades da água enquanto agente de limpeza, pois reduz 
as tensões interfaciais com o substrato da camada pictórica, absorve a sujidade oleosa 
agindo na remoção de depósitos gordurosos. O Triton X-100 é um detergente não 
iônico que, por sua estrutura, contém uma parte solúvel em água e outra insolúvel de 
caráter aromático ou alifático. Esta última torna-se capaz de umedecer os materiais 
deste tipo, como por exemplo, resinas e óleos que sofreram com a ação das intempéries 
(WOLBERS, 1998). O TTA não apresenta acidez e não possui solvente orgânico, o que 
facilita a remoção de seus resíduos. 

4    A Trietanolamina é obtida através da reação do Dietanolamina e Óxido de Eteno. Apresenta-se como um líquido 

claro, solúvel em água e pouco volátil à temperatura ambiente. Pode ser utilizada como alcalinizante, neutralizante e 

inibidor de corrosão. Disponível em: Boletim Técnico Agecom http://agecom.com.br/agecom/produtos/quimica/pdf/

boletim-tecnico/BT-TEA85-01.pdf, acesso em 03/12/2012.
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A limpeza foi concentrada em um único dia, para evitar contrastes e para seguir a 
sequência das áreas já aplicadas, utilizando um marcador de área (fita de papel 
glassine) para orientar o procedimento e evitando riscos de repetir a aplicação e 
acentuar a limpeza em determinadas áreas (FIGURA 5). Esse cuidado foi necessário em 
decorrência da sensação de confusão visual, devido ao olhar fixo em grandes áreas 
monocromáticas.

R E S U LTA D O S

No decorrer dos trabalhos, percebemos o quanto uma avaliação minuciosa da 
pintura, acompanhada de um estudo aprofundado de seus vários aspectos (tanto 
na materialidade quanto em sua historicidade), é importante para formular os 
questionamentos e nos encaminhar para as respostas sobre as reais necessidades de 
intervenção de restauro. Destacou-se, também, a importância de evitar tratamentos 
futuros no que há de mais essencial e peculiar à pintura “Quatro C”, o modo de 
estiramento da tela e a conformação de cores puras em grandes áreas de contrastes. A 
esse respeito, foi muito satisfatório o resultado da limpeza, que colocou em destaque 
a diferenciação das cores verde e azul, valorizando o seu aspecto fosco (FIGURA 6). 
Confiamos que os procedimentos adotados asseguraram o respeito às intenções do 
artista, conceito primordial para as propostas de tratamento de obras de arte moderna 
e contemporânea.

F I G U R A  5  –  Foto do procedimento 
de limpeza com solvente. Foto: Amanda 

Cordeiro, novembro de 2011.  Fonte: Acervo 
Museu de Arte da Pampulha.

F I G U R A  6  –  Detalhes após os trabalhos 
de conservação e restauração.  Fotos: Claudio 

Nadalin, setembro de 2011. Fonte: Acervo 
Museu de Arte da Pampulha.
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Observando as condições ambientais em que a obra se encontra atualmente (com 
destacada evolução nas ações de monitoramento, conservação e segurança de seu 
acervo, nos últimos vinte anos), foram pensadas, com a equipe do MAP, algumas 
medidas para manter a durabilidade das intervenções realizadas, e também foram 
discutidas melhorias para o seu ambiente de acondicionamento. Por esta razão, para 
além do processo de intervenções de restauração, apresentamos orientações, no 
texto final do trabalho, sobre a conservação da pintura, com o intuito de evitar novas 
demandas de intervenções de restauro em curto espaço de tempo.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

As limitações no aprofundamento de testes e pesquisas acerca dos materiais e técnicas 
de conservação e restauração durante o trabalho trouxeram questionamentos para 
profissionalização e novas perspectivas de análise para a conservação-restauração de 
pinturas de arte moderna e contemporânea. O estudo dos materiais e técnicas de 
obras de arte contemporâneas, pesquisas com metodologias de intervenções, testes 
e protótipos com produtos e materiais de restauração foram os principais temas que 
emergiram como possibilidades de trabalhos futuros.

Ressaltamos as dificuldades de execuções de intervenções em pinturas desta natureza: 
monocrômicas, constituídas por camada de pintura fina, formatos diferenciados, 
onde a volumetria se destaca. As questões sobre o aspecto e a percepção visual 
resultantes dos trabalhos de intervenção devem ser levadas em conta em todas as 
suas temporalidades. Por isso, devem ser objeto de profunda e responsável avaliação 
antes da definição do tratamento mais adequado.
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2.2// ESTUDO DE CASO SOBRE A 
REMOÇÃO DE MANCHAS DE BATOM DE 
UMA PINTURA CONTEMPORÂNEA DE 
SUPERFÍCIE OPACA
Luíza Brito Pinto

R E S U M O

O presente artigo expõe o percurso de discussões conceituais e técnicas em torno 
das possibilidades de intervenção de conservação e restauração direcionadas a uma 
pintura contemporânea de superfície opaca. A obra estudada é a pintura do artista 
mineiro Alexandre Guerra, datada de 1989, sem título, de propriedade da Escola de 
Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. A pintura, que ficava exposta nos 
corredores da Escola, recebeu intervenções estéticas com beijos de batom. Com isso, 
o estudo, que gerou, originalmente, uma monografia de conclusão de curso, enfatizou 
as análises sobre o processo de tomada decisão com base em metodologias que 
possibilitaram avaliar a viabilidade da limpeza da superfície opaca da obra. Além disso, 
foi feito o desenvolvimento de uma análise própria que amparou a atuação, além de 
índices de intervenção estética adotados para que a pintura recuperasse sua leitura, 
que, no fim, geraram resultados estéticos que a beneficiaram e serão aqui expostos.

P A L A V R A S - C H A V E :  Pintura contemporânea. Restauração. Remoção de marcas de 
batom. Superfície opaca. Metodologia. Discussões conceituais. 

A B S T R A C T

This following article presents the conceptual and technical discussions around the 
possibilities of conservation and restoration interventions on a contemporary opaque 
surface painting. The work studied is the painting of Minas Gerais’s artist Alexandre 
Guerra, dated 1989, untitled, owned by the Escola de Belas Artes of the Universidade 
Federal de Minas Gerais. The painting, which was in exposition in the hallway of the 
school, received aesthetic interventions with lipstick kisses. Thus, the study, which 
originally generated a course completion monograph, emphasized the analysis of the 
decision-making process based on methodologies that made it possible to assess the 
viability of cleaning the opaque surface of the work. In addition, it was developed an 
analysis that sustained the procedure, as well as aesthetic intervention indices adopted 
for the painting to recover its reading, which, in the end, generated aesthetic results 
that favored it and will be exposed here.

K E Y  W O R D S :  Contemporary painting. Restauration. Removal of lipstick stains. 
Opaque surface. Metodology. Conceptual Discussions.
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I N T R O D U Ç Ã O

A problemática da conservação e restauração de obras de arte contemporâneas sempre 
aborda a questão da dificuldade de se trabalhar com a infinita gama de materiais 
e as inúmeras formas tomadas pelos objetos artísticos, ampliando a discussão no 
âmbito da restauração que, às vezes, desconhece meios para lidar com os problemas 
contemporâneos que surgem.

Convenientemente, deve se considerar que as metodologias de conservação de 
obras de arte tradicionais e suas técnicas aplicacionais, quando utilizadas em obras 
contemporâneas, podem gerar incompatibilidades entre a obra e seu significado 
no contexto de produção, chegando a desconsiderar, ou não, a intencionalidade do 
artista, funcionalidade e historicidade. As obras, em alguns casos, aceitam as mudanças 
inesperadas ou ocasionadas. Os procedimentos de intervenção automatizados pela 
tradicionalidade podem acarretar numa grande perda conceitual.

O objeto de estudo selecionado para a pesquisa foi uma pintura de Alexandre Guerra, 
ex-aluno da Escola de Belas Artes da UFMG (entrada registrada: 1988). O trabalho 
discutiu a problemática da restauração e da limpeza da obra, considerando sua 
materialidade (tinta alquídica sobre tela) e utilizando critérios e metodologias para a 
conservação de arte contemporânea a partir de bibliografia atualizada. 

A obra permanecia no segundo andar da Escola de Belas Artes e é dividida em 
quadrantes que se coincidem à frames fotográficos (FIGURA 1) e, quando exposta, 
recebeu beijos de batom, principalmente no quadrante inferior esquerdo (FIGURA 2).

Os beijos geraram questionamentos que direcionaram a pesquisa como um todo: será 
que a intenção do artista não era mesmo provocar? Será que ele já deixou algum beijo 
na Obra como forma de motivar alguma ação? A sua remoção causaria discrepâncias 
entre obra e conceito? 

Além dos estudos acerca da obra, também foram pesquisados casos de vandalismos 
generalizados e vandalismos com batom, disponibilizados por grandes instituições, 
com objetivo de compreender como elas lidam com situações de intervenções sobre 
as obras.

Além disso, preocupou-se em analisar materiais sobre a conservação de arte 
contemporânea, com destaque para limpeza de pinturas contemporâneas. Foram 
estudadas, sobretudo, obras com superfície opaca, sem verniz, a fim de averiguar seu 
comportamento e suas possibilidades de limpeza. 

A propósito, analisou-se a possibilidade de uma intervenção estética sobre obra de 
Guerra, elaborando uma proposta de tratamento que respeitasse os limites da obra e 
da intervenção, levando em consideração as reflexões propostas pelo Decision Making 
Model (metodologia desenvolvida pela Foundation for the conservation of Modern 
Art/ Netherlands Institute for Cultural Heritage) e outras bibliografias que tratam da 
conservação de arte contemporânea.
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F i g u r a  1  –  Identificação e tradução literal 
das inscrições. Separação por quadrantes. 
Edição: Luíza Brito Pinto. 2018. Fonte: 
Arquivo do autor

F i g u r a  2  –  Localização e identificação dos 
beijos de batom. Edição: Luíza Brito Pinto, 
2018. Fonte: Arquivo do autor
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P R O B L E M Á T I C A  D A  L I M P E Z A  D E  P I N T U R A S 
C O N T E M P O R Â N E A :  S U P E R F Í C I E S  N Ã O  E N V E R N I Z A D A S   

A utilização de novos materiais artísticos não-tradicionais para confecção de obras 
(sobretudo pinturas) e o desconhecimento acerca do seu comportamento têm 
fomentado as discussões acerca da limpeza de obras de arte. Os métodos de limpeza 
foram atualizados, mas não descartam a limpeza a seco e química, que são métodos 
tradicionais. O apontamento do melhor método é a própria pintura que oferece. 

A composição das novas tintas e a mistura delas tem afetado diretamente na 
vulnerabilidade das pinturas. Segundo Burnstock e Wijnberg (2006), em “Investigation 
into Water Sensitive Oil Paints in Twentieth-Century”, novos pigmentos e ligantes foram 
adicionados às novas formulações de tintas. Existem várias novas características 
ópticas oferecidas por esses materiais, que são cada vez mais sintéticos. Por serem 
mais modernos, seu comportamento e seus “problemas” estão aparecendo agora, na 
história.

Essa diversidade de materiais influencia diretamente na conservação das obras, que 
respondem exclusivamente a fatores internos e externos, individualizando ainda mais 
o tratamento. Com as novas características dos materiais, a bibliografia tradicional fica 
desatualizada frente às novas demandas físico-químicas deles. Além disso, uma das 
características da pintura contemporânea é a inexistência da camada de verniz, o que 
a torna mais vulnerável aos agentes de deterioração.

Segundo artigo1 de Judith Lee and Bronwyn Ormsby, cientistas da conservação da TATE 
Gallery, desde a Idade Média, o uso de tintas à base de óleo tem sido a principal forma 
de se pintar. E que como existem muitas pinturas antigas à óleo, aparentemente, bem 
conservadas nos museus, supõe-se que essa técnica já seja bastante compreendida 
e testada pelo tempo. Porém, pinturas à óleo produzidas nos séculos XX e XXI e, 
principalmente, as não envernizadas “estão representando uma série de desafios 
inesperados e subexplorados pela conservação”.

Essas considerações acerca dos materiais artísticos, sobretudo das pinturas, servem 
para ilustrar a vulnerabilidade e fragilidade delas e consequentemente, a especificidade 
da sua limpeza.

Soma-se a isso o fato de que estávamos lidando com uma pintura contemporânea, 
com tinta alquídica, que tem sua pesquisa em arte muito recente. Ela apresentava 
uma superfície visualmente semelhante a uma pintura à óleo, com aplicação uniforme 
da tinta, não pulverulenta e que não sofria algum tipo de desprendimento da camada 
pictórica. Era uma superfície sobre a qual considerávamos necessário aplicar um 
processo de limpeza.

1    Artigo disponível na página da TATE online, onde a instituição disponibiliza artigos relativos aos seus projetos de 

pesquisa, na aba de pesquisa “Cleaning Modern Oil Paints” na opção “The Trouble with Modern Oils”. Disponível em 

https://www.tate.org.uk/about-us/projects/cleaning-modern-oil-paints-0/trouble-modern-oils. Acesso em:18 mar 2018.
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A L G U M A S  C O N S I D E R A Ç Õ E S  S O B R E  V A N D A L I S M O S 
E M  A R T E  C O N T E M P O R Â N E A  E  S U A  R E M O Ç Ã O

Existem inúmeros casos de vandalismos em arte, seja por questões conceituais, 
acidentais e outros. A pesquisa sobre a obra de Alexandre Guerra não definiu os 
beijos como atos de vandalismo. Afinal, uma impressão sobre uma obra de arte 
contemporânea não é necessariamente negativa, e a pesquisa em arte contemporânea 
permite esse tipo de ponderamento. O material coletado não permitiu fazer qualquer 
afirmação a respeito disso.

No entanto, a investigação de casos de vandalismo em grandes instituições elucidou 
uma série de comportamentos a respeito da atuação das instituições na tomada de 
decisão e na limpeza/remoção das intervenções.

Selecionou-se três casos de estudo: a restauração realizada pela TATE sobre uma 
pintura de Hothko, “Black on Maroon”, a limpeza e restauração da obra “bathtub” de 
Andy Warhol e o caso vandalismo à escultura, nu masculino, do século XIX da Art Gallery 
of New South Wales. 

O primeiro caso foi selecionado pela metodologia de limpeza e atuação similares aos 
procedimentos que foram realizados sobre a obra de Guerra. A obra de Hothko foi 
vandalizada com tinta grafitti que impregnou não apenas a camada superficial de tinta, 
mas também as camadas mais profundas, exigindo a remoção e a reintegração. 

O segundo caso foi selecionado por se tratar de um vandalismo com beijo de batom 
sobre uma obra de pintura contemporânea, à óleo, não envernizada e fragilizada, que 
exigiu remoção com alta tecnologia. 

Finalmente, o terceiro caso foi escolhido por conter temática similar à obra de Guerra, 
uma vez que é também um nu, porém masculino, e por ter sofrido vandalismo 
semelhante com beijo de batom na mesma região no corpo representado. Assim 
como a obra apresentada por este artigo, obras com temática desse tipo podem 
ser interpretadas como provocativas e podem ser atacadas por motivos religiosos, 
conceituais, políticos etc.

Os casos foram estudados com profundidade e concluiu-se que, mesmo utilizando 
tecnologia de ponta e mesmo se tratando de grandes instituições, as remoções ou 
deixaram resquícios de vandalismo ou removeram o que não precisava ser removido. 
Isso mostra que a limpeza de obras contemporâneas é extremamente complexa e, por 
isso, é um tema que é sempre atualizado e estudado.

Além disso, concluiu-se que a partir do momento que se decide pela remoção, corre-se 
riscos, principalmente quando se trata de uma pintura contemporânea. Também foi 
possível notar que mesmo grandes instituições estão sujeitas a não obterem êxito no 
tratamento.
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R E M O Ç Ã O  O U  N Ã O  R E M O Ç Ã O  D O S  B AT O N S : 
D I S C U S S Õ E S  C O N C E I T U A I S  E  P R O C E S S O  D E 
T O M A D A  D E  D E C I S Ã O

Com testes e análise da camada pictórica sobre obra de Guerra, decidiu-se por realizar, 
primeiramente, uma limpeza a seco. Havia uma camada de sujidade que esmaecia os 
tons vibrantes das cores, sobretudo a cor branca. Esse tratamento não prejudicava a 
obra conceitualmente.

Ainda assim, a grande questão que envolveu a limpeza da obra foi: remover ou não 
remover as manchas de beijo de batom?

Dentre as referências que propõem métodos de conservação de arte contemporânea, 
decidiu-se aplicar o método do “Decision Making-Model” (FIGURA 3). Isso significou que 
utilizamos da metodologia citada, direcionando-a para as questões específicas que 
envolviam a obra e considerando todas as informações coletadas em pesquisa.

“Decision Making Model”, em breves 
palavras, apresenta o processo 
de tomada de decisão como um 
modelo para restauração de obras 
modernas e contemporâneas. Esse 
processo surgiu da necessidade do 
desenvolvimento de uma estrutura 
teórica que auxiliasse no restauro 
dessas obras. A metodologia 
destaca aspectos que devem ser 
considerados no contexto de cada 
obra, com o objetivo de reduzir 
conflitos e facilitar o processo de 
tomada de decisão.

Com base na referida metodologia, 
foi possível refletir sobre todos 
os impactos da remoção ou não 
remoção do batom (FIGURA 3). 
A partir disso, analisou-se os 
riscos em torno de uma possível 
remoção, o que permitiu refletir 
e selecionar métodos e técnicas 
para restituir a legibilidade da 
obra. Os ponderamentos acerca a 

remoção e não remoção dos batons 
foram levados em consideração e, 
por isso, os dois lados da imagem 
se encontraram no quadrante da                    
tomada de decisão. 

F i g u r a  3  –  Projeto gráfico de visualização para 
aplicação do Decision Making Model à Obra de Alexandre 
Guerra. Desenvolvimento de modelo próprio. Fonte: 
Arquivo do autor.
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Exames fotográficos com luz UV, pesquisa bibliográfica sobre resultados deste tipo de 
exame e análises ópticas apontaram que os beijos se encontravam na superfície da 
camada pictórica. 

Com a atenção provocada pelas marcas de beijo de tonalidade escura, optou-se pela 
retirada parcial desses batons com objetivo de amenizar os tons, reduzindo a sua 
impregnação à superfície. Assim, foi possível restituir a legibilidade da obra, deixando 
as tonalidades dos batons no mesmo grau visual e melhorando a leitura da obra como 
um todo.

Para isso, selecionou-se a tonalidade de alguns batons (FIGURAS 4 e 5) que não 
sofreram nenhum tipo de interferência e serviram de parâmetro para intervenção. 

Além disso, pensando nas possíveis intervenções externas que a obra aceitaria, no 
aparecimento do artista e na possibilidade de aceite das intervenções com batom, 
a intervenção parcial respeita os limites da obra e da intervenção, pois considera 
as possibilidades ainda existentes pelas lacunas da pesquisa sobre o artista e suas 
intenções.

Neste momento, definiu-se que se a remoção não fosse suficiente para causar melhora 
visual, uma intervenção estética de “reintegração pictórica”, sobre as marcas de batom 
e manchas da obra, seria utilizada.

M E T O D O L O G I A  D E  L I M P E Z A  E  I N T E R V E N Ç Ã O  E S T É T I C A 

Sabe-se que, independente do conhecimento acerca da solubilização de um solvente 
sobre uma superfície, existe uma maneira correta de aplicabilidade dele à obra. Saber 
aplicar esse material é umas das particularidades de um restaurador. A falta de manejo 
na aplicação de um swab, pode causar danos irreversíveis à uma obra.

Depois de selecionar o solvente ideal para remoção, solvente esse que foi capaz de 

F i g u r a  4  –  Indicação 
dos beijos deixados sem 
intervenção. Nível de 
tonalidade estabelecido 
a partir dessas marcas.
Fonte: Arquivo do autor.

F i g u r a  5  –  Beijos que não sofreram intervenção. Fotografados, em foco, 
com câmera “fish eye”. Tonalidade modelo considerada para a redução dos 
tons dos batons escuros. Fonte: Arquivo do autor. Fotografia: Luíza Brito 
Pinto.
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remover o batom sem atingir a camada pictórica (isooctano), desenvolveu-se duas 
técnicas de aplicação com o swab. Essas técnicas foram desenvolvidas ao longo do 
trabalho e foram as que melhor responderam à remoção dos batons.

Uma delas consistiu na aplicação do swab de uma ponta da marca de batom à outra 
(FIGURA 6), entre as fibras do tecido. Após esse procedimento, passou-se para aplicação 
na própria fibra. O movimento era leve, sem pressão, porém firme, em um leve “vai e 
vem” paralelo ao sentido das fibras.

Recorreu-se a um segundo procedimento de remoção nos casos de insucesso na 
aplicação do primeiro, devido à maior impregnação do batom. Esse procedimento 
(FIGURA 7) consistiu em rolar o swab, também sem pressão forte, em movimento 
contínuo, perpassando-o concorrentemente sobre as fibras.

Notou-se visivelmente que, mesmo com a remoção dos batons de maneira a amenizar 
a sua tonalidade, as manchas (de batom e manchas da própria obra) ainda chamavam 
atenção (FIGURA 8). O objetivo de tornar leve as tonalidades dos batons não foi 
alcançado devido à impregnação e, por isso, optou-se por uma intervenção estética 
que permitisse a leitura da obra como um todo. (FIGURA 9)

F i g u r a  6  –  Simulação gráfica do posicionamento e movimentação do swab com 
indicação das fibras do tecido. Imagem gráfica desenvolvida por Luíza Brito Pinto. 
Fonte: arquivo do autor.

F i g u r a  7  –  Simulação gráfica da aplicação (rolamento) do swab. Imagen identifica 
as fibras e posicionamento de mão, indicando movimento do rolamento swab. 
Imagem gráfica desenvolvida por Luíza Brito Pinto. Fonte: arquivo do autor.
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Considerando que a obra permaneceria no Centro de Conservação e Restauração de 
Bens Culturais Móveis (CECOR) e que o estudo sobre o artista e suas proposições ainda 
se encontra no início, decidiu-se por trabalhar com uma técnica menos agressiva e 
passível de aplicação. Utilizou-se tinta aquarela, processo em que qualquer alteração 
na cor ou revelação nova a respeito do processo de produção e significação, que 
necessite da remoção da intervenção, não prejudicaria a obra, até então, insolúvel à 
água ou saliva.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

O estudo de caso desta obra ilustra a complexidade do processo de tomada de decisão 
por ocasião de limpeza de manchas de batom sobre superfícies opacas. Apesar da 
complexidade, o resultado foi satisfatório devido ao fato de ter sido possível combinar 
métodos de limpeza com reintegração cromática. Além da discussão em torno de 

F i g u r a  9  –  Reintegração da mancha de escorrido amarelada não solubilzada pelo solvente 
e reintegração dos batons  escuros. Fonte: arquivo do autor.

F i g u r a  8  –  Detalhe restultado da limpeza. Fonte: arquivo do autor.
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critérios e escolha de materiais, a metodologia do fazer foi determinante na obtenção 
do resultado da restauração.
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2.3// GRAFITE DO ARTISTA 
HUDINILSON JR. SOBRE UMA PORTA: 
RESTAURAÇÃO E PROPOSTA PARA SUA 
EXIBIÇÃO
Daniel Zuim Mussi

R E S U M O

O presente estudo propõe o tratamento de um grafite do artista Hudinilson Jr., 
pertencente à Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Para um entendimento estético e construtivo da obra, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica sobre a técnica do estêncil, caracterizando suas principais 
ferramentas e materiais. Além disso, a pesquisa histórica sobre o artista e o contexto 
de produção do grafite foi de fundamental importância para a elaboração do projeto de 
preservação. A documentação científica por imagem e a análise química aplicada aos 
bens culturais foram empregadas, evidenciando detalhes da materialidade e do estado 
de conservação do grafite. O processo de restauração teve como principal objetivo a 
estabilização da porta em suporte de madeira e, numa segunda fase, a manutenção da 
legibilidade do grafite. O desenvolvimento da proposta de conservação e exibição do 
trabalho de Hudinilson Jr. se fundamentou em discussões conceituais e na aplicação 
de ferramentas de tomada de decisão, considerando sempre as particularidades da 
obra, os seus múltiplos aspectos e significados.

P A L A V R A S - C H A V E :  Hudinilson Jr. Estêncil. Grafite. Arte contemporânea. 
Conservação e Restauração. Conservação Preventiva.

A B S T R A C T

This study proposes the treatment of a graffiti by the artist Hudinilson Jr., which 
belongs to the Escola de Belas Artes (EBA) of the Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). For an aesthetic and constructive understanding of the work, a bibliographic 
research on the stencil technique was performed, characterizing its main tools and 
materials. In addition, historical research on the artist and the context of graffiti 
production was of fundamental importance for the elaboration of the preservation 
project. Scientific documentation by image and chemical analysis applied to cultural 
goods were employed, showing details of the materiality and the state of conservation 
of the graphite. The restoration process had as main objective the stabilization of the 
door on a wood support and, in a second phase, the maintenance of the readability of 
the graphite. The development of Hudinilson Jr.’s conservation and exhibition proposal 
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was based on conceptual discussions and application of decision-making tools, always 
considering the particularities of the work, its multiple aspects and meanings.

K E Y  W O R D S :  Hudinilson Jr. Stencil. Graffiti. Contemporary Art. Conservation. 
Restoration. Preventive Conservation.

I N T R O D U Ç Ã O

O presente trabalho registra o tratamento de um grafite de autoria de Hudinilson Jr., 
pertencente à Escola de Belas Artes. Trata-se de um estêncil realizado sobre a superfície  
de uma porta que separa a passagem do atelier de Escultura para o atelier de Artes da 
Fibra do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Apesar de o artista o ter realizado para aquele espaço, o grafite começou a sofrer 
uma série de danos, principalmente, por estar situado em um local de trabalho onde 
muitas ações mecânicas são desenvolvidas. Como se trata de um artista de grande 
relevância, acredita-se que o trabalho deva ser preservado. O estudo de caso oferece 
discussões em torno de uma situação não convencional da preservação de um grafite 
sobre uma porta que não possui status de obra. Surgem algumas questões: como 
restaurar e conservar um grafite sobre uma porta? Depois da restauração, a porta 
utilizada como suporte para o grafite volta para seu local de origem, seguindo como 
um bem integrado? Ou sugere-se sua retirada para assumir status de obra? 

Assim, o principal objetivo proposto no estudo se refere à discussão acerca da 
preservação e exibição de um grafite de Hudinilson Jr. e a adoção de uma metodologia 
que considere, além da sua materialidade e valor estético, a intenção do artista e seu 
significado. Para isso, será empregada uma ferramenta de tomada de decisão aplicada 
à conservação da arte contemporânea.

Espera-se, com esta pesquisa, contribuir às discussões acerca da preservação do 
grafite, e, principalmente, propor uma reflexão acerca dos limites e abrangências 
das intervenções de conservação-restauração, tendo em vista suas implicações nos 
campos estético e conceitual.

G R A F I T E  E  A R T I S TA 

Antes que qualquer procedimento ou intervenção de restauração fosse colocado em 
prática, realizou-se um estudo detalhado do grafite sobre a porta, que abrangeu o 
preenchimento de uma ficha de identificação, a descrição formal da imagem grafitada, 
a coleta de informações sobre seu histórico e pesquisa sobre o artista, incluindo dados 
sobre sua formação, contexto histórico e produção artística.

A pesquisa histórica foi de fundamental importância para um melhor entendimento 
do objeto estudado. Informações a respeito do seu processo de produção e sobre o 
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artista foram coletadas durante uma entrevista com o Professor Marcos Hill (2018). 
O Professor Marcos Hill foi um grande amigo do artista Hudinilson Jr; conheceram-
se em 1976, quando ambos iniciaram as aulas no curso noturno de Artes Visuais na 
Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo. Em 1979, o Professor 
Marcos volta para o Rio de Janeiro, sua cidade 
natal, e os dois amigos acabam por se distanciar, 
embora mantenham ainda, algum contato.

De 11 de setembro a 10 de outubro de 1998, 
o Palácio das Artes expôs a mostra “American 
Graffiti”, responsável por reunir obras de artistas 
norte-americanos dos anos 1970 e 1980; que 
trabalharam com a linguagem do Graffiti e que 
se tornaram grandes ícones no mercado da arte. 
O Professor Marcos viu nessa exposição uma 
excelente oportunidade de homenagear o artista 
e ao mesmo tempo aproximar-se novamente 
do amigo, que estava passando por grandes 
dificuldades financeiras, marginalizado pelo 
mercado da arte e afastado do meio artístico.

O Professor Marcos consegue, então, junto à 
Fundação Clovis Salgado, que o artista Hudinilson 
Jr fosse convidado a participar de um ciclo 
de debates que aconteceriam em ocasião da 
exposição. Hudinilson Jr. aceita o convite e vem 
a Belo Horizonte. Na mesma ocasião de sua 
visita, o artista expressa o desejo de fazer uma 
visita à Escola de Belas Artes. O Professor e o 
artista decidem juntos que seria interessante a 
realização de algumas intervenções dentro do 
prédio da Escola; o artista vem então munido de 
sprays e alguns moldes e realiza o estêncil sobre 
a superfície da porta que separa a passagem do 
atelier de Escultura para o atelier de Artes da Fibra 
(FIGURAS 1 e 2).

Hudinilson Urbano Jr. (1957 – 2013) foi um 
artista multimídia brasileiro, célebre por suas 
experiências no campo da xerografia, como sua 
série intitulada “Exercícios de me ver” (1981), na 
qual realiza a reprodução de partes do seu corpo 
nu. Experimentador em várias modalidades de 
expressão artística como  xilogravura, colagens, 
arte postal, grafite e performance; utilizou o corpo 
humano masculino, a relação entre dois homens e o 
mito de Narciso como seus temas predominantes.  

F I G U R A  1  –  Grafite de Hudinilson 
Jr. realizada sobre a porta do atelier de 
Escultura. Foto: Cláudio Nadalin, 2018. 

F I G U R A  2  –  Face sem grafite da porta 
do atelier de Escultura do curso de Artes 
visuais. Foto: Cláudio Nadalin, 2018. 
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Diante de sua temática homoerótica e irreverência, encontrou reações negativas na 
sociedade conservadora e hipócrita.

Na obra de Hudinilson, a beleza está na nudez masculina. Frequentemente 
escondida pela sociedade machista, acostumada a apenas enaltecer e estampar 
naturalmente, de todas as formas, apenas o corpo feminino. Vulgarizando-o até 
torná-lo mera mercadoria. (RESENDE, 2016, p. 123).

Hudinilson Jr., junto aos artistas Mario Ramiro e Rafael França formaram, no final da 
década de 70, o grupo 3NÓS3 que se destacou como um dos precursores dos coletivos 
de artistas que produziam ações e intervenções urbanas no Brasil durante o período 
de Ditadura Militar. O coletivo então estabelecido tinha a cidade de São Paulo como 
ambiente de experimentação do seu fazer artístico. As INTERVERSÕES URBANAS eram 
marcadas por eventos surpresa nos espaços urbanos, causando estranhamento no 
público. Os artistas defendiam uma arte pública, acessível, que acontecesse fora dos 
espaços tradicionais de galerias e museus. Diferentemente dos outros membros do 
3NÓS3, Hudinilson se interessou pela linguagem do Graffiti, desenvolvendo uma obra 
provocativa, erótica, poética e politizada. Segundo Gitahy (1999), foi trabalhando nas 
ruas que conheceu casualmente o artista Alex Vallauri (1949 – 1987), conhecido e 
respeitado no mundo dos grafiteiros, precursor desta linguagem no Brasil. Passa a 
utilizar, neste momento, máscaras (estênceis) como ferramentas para a produção das 
imagens. 

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  M AT E R I A L  E  E S TA D O  D E 
C O N S E R V A Ç Ã O

A técnica empregada por Hudinilson Jr. para a realização da intervenção sobre a porta 
foi o estêncil. Para um maior entendimento estético e construtivo, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica sobre a técnica, caracterizando suas principais ferramentas e 
materiais. 

O estêncil consiste na aplicação de pigmentos sobre uma superfície intermediária 
contendo perfurações ou falhas projetadas, denominada molde ou máscara. Assim, o 
pigmento passa pelas perfurações e atinge seu destino, dando origem a uma imagem 
ou um padrão sobre uma superfície subjacente. É interessante notar que a imagem 
formada sobre a superfície onde o pigmento se deposita é também denominada 
estêncil. Essa técnica permite a reprodução de uma mesma imagem por diversas vezes 
e de maneira rápida, utilizando-se do mesmo molde. Segundo Carllson (2015), para a 
produção dos detalhes das imagens, são construídas pontes ou conexões na folha do 
molde; o papel destas conexões é o de manter unidas as ilhas (áreas não vazadas do 
molde circundadas por áreas vazadas) que darão origem aos detalhes da figura. 

Em geral, utiliza-se tinta em spray para a pintura. O uso da técnica é especialmente 
popular entre os artistas urbanos. Além de ser um método fácil e barato para se 
produzir uma mensagem política ou ideia, pode ser replicado rapidamente em vários 
locais da cidade e usando diferentes superfícies como suporte.

FIGURA 3 -   Detalhe da marca 
da emenda da máscara maior.

 Fonte: Fotos do autor, 2018.                                                   



// 88

Pesquisa em Preservação de arte moderna e ContemPorânea: Coletânea i

Tintas em aerossol ou spray são as mais usadas entre os grafiteiros A composição 
da tinta que é usada nos aerossóis varia enormemente de um fabricante para 
outro. Entre as substâncias mais comuns podem ser identificadas: resinas 
acrílicas, vinílicas, de base celulósica, pigmentos metálicos e sintéticos (entre 
os últimos são os mais utilizados os derivados de poliuretano), e aditivos que 
conferem acabamentos metálicos ou fluorescentes. Os pigmentos derivados do 
poliuretano são os mais populares e, ao mesmo tempo, os mais resistentes à 
ação dos solventes. Apesar disso, esses tipos de substâncias são sensíveis à ação 
de solventes polares (cetonas e álcoois) e hidrocarbonetos aromáticos. Os gases 
que são usados   como propelentes para tinta são geralmente hidrocarbonetos, 
como n-butano ou propano. Os CFCs não são utilizados desde 1978 devido ao 
seu efeito nocivo sobre a camada de ozônio (UBIETA, 2012, p. 232, tradução 
nossa).

Para a produção do estêncil da porta, Hudinilson utiliza duas máscaras, uma máscara 
de grandes dimensões, que reproduz a silhueta de um homem de costas, com um dos 
braços erguidos e uma máscara menor, que reproduz a imagem do nome do artista.  
Para a produção da imagem do homem de costas, o artista utiliza a mesma máscara 
por duas vezes, utilizando a cor branca na primeira camada, que é parcialmente 
sobreposta por outra camada, de coloração vermelha. É possível perceber pelas 
marcas deixadas durante a aplicação do pigmento, que o molde utilizado era composto 
por duas folhas conectadas (FIGURA 3). Na máscara menor, que reproduz o nome do 
artista, foi empregada apenas tinta branca (FIGURA 4).

A documentação científica por imagem foi executada com o objetivo de documentar o 
estado de conservação do grafite antes e após o tratamento. Além disso, proporciona 
a obtenção de imagens que possibilitam evidenciar detalhes da materialidade dos 
objetos e do seu estado de conservação. Foram realizados registros fotográficos do 
conjunto porta-grafite feitos a partir de diversas fontes de luz, a saber: luz visível, 
fluorescência de ultravioleta (FIGURA 5) e luz rasante (FIGURA 6). Após a realização 
da documentação por imagens, elaborou-se uma proposta de intervenção visando 
recuperar da legibilidade do grafite, com especial atenção para com a adoção de 
medidas preventivas objetivando a contenção do avanço das formas de degradação 
que o conjunto vinha sofrendo.

F I G U R A  3  –  Detalhe da marca da 
emenda da máscara maior. Fonte: Arquivo 
do autor, 2018.

F I G U R A  4  –  Detalhe da marca da 
máscara utilizada no estêncil do nome do 
artista. Fonte: Arquivo do autor, 2018. 
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Produziu-se um diagnóstico do 
estado de conservação material 
do grafite, juntamente com o 
levantamento das possíveis 
causas dos danos observados. 
Um diagnóstico bem detalhado 
permite a confecção de uma 
proposta de tratamento mais 
efetiva na preservação do bem 
cultural. O conjunto porta-grafite 
apresentava sujidade generalizada, 
com presença de poeira e materiais 
aderidos por toda extensão. Havia, 
por toda superfície, manchas, riscos 
e abrasões na tinta azul da porta. 
Rachaduras foram encontradas 
ao longo de toda a borda lateral 
direita, em relação ao observador.

A área correspondente ao braço esticado da figura masculina estava completamente 
coberta por uma espécie de material translúcido, de natureza desconhecida, além 
de apresentar grande quantidade de sujidade aderida. Áreas de desprendimento 
de tinta e degradação da madeira foram encontradas na parte lateral da frente da 
porta, próximo à dobradiça da parte superior. Havia desprendimento de tinta e 
desprendimento da madeira nas partes inferiores da porta, tanto na frente, quanto no 
verso, além da presença de fenda na lateral inferior. 

F I G U R A  5  –  Frente da 
porta, iluminada com luz 
ultra-violeta. Foto: Cláudio 
Nadalin, 2018.    

F I G U R A  6  –  Registro da 
chapa frontal da porta com 
luz rasante. Foto: Cláudio 
Nadalin, 2018.

F I G U R A  7  ( m a i s  à  e s q u e r d a )  – 

Mapa de degradações da frente da porta. 
Fonte: Elaborado por Luiza Brito, 2018

F I G U R A  8  ( a o  l a d o )  –  Mapa de 
degradações do verso da porta. Fonte: 
Elaborado por Luiza Brito, 2018    
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No verso da porta foram encontradas tiras de fita adesiva, algumas manchas de tinta 
de coloração marrom, perdas de tinta e levantamento do suporte na parte inferior. 

Foi observada, na superfície da porta certa 
ondulação da madeira. Esta ondulação fica 
bastante evidente com a utilização da técnica 
fotográfica da luz rasante. Para a melhor 
caracterização da localização dos danos 
descritos, foi realizado o mapeamento das 
degradações observadas (FIGURAS 7 e 8).

O estêncil de Hudinilson Jr. se localiza 
originalmente no atelier de Escultura da 
EBA, mais especificamente na porta que 
separa a passagem do atelier de Escultura 
para o atelier de Artes da Fibra do curso de 
Artes Visuais. Foi realizada a documentação 
do grafite ainda no seu local de origem. 
Na ocasião da visita para a documentação 
fotográfica, o estêncil de Hudinilson Jr. se 
encontrava parcialmente encoberto por 
móveis e outros objetos do atelier (FIGURAS 9 
e 10). É provável que muitas das degradações 
encontradas, como riscos e abrasões 
são resultado do contato permanente da 
superfície da porta com estes objetos. 

A madeira é um material orgânico, 
formado por fibras de celulose orientadas 
paralelamente entre si. Além disso, constitui-
se de um material higroscópico, ou seja, sua 
composição a faz especialmente sensível a 
umidade, seja em forma líquida ou vapor, 
causando contração e expansão das suas 
dimensões. A superfície mais externa da 
porta é formada por uma fina lâmina de 
madeira. A manutenção de um ambiente 
com alto valor de umidade relativa (UR), 
associada a grandes flutuações deste valor 
pode resultar em deformações irreversíveis 
do material, dando origem às ondulações 
observadas na lâmina de madeira. 

As áreas de desprendimento das lâminas 
e de degradação da madeira observadas 
nas áreas inferiores da porta foram possivelmente aceleradas pelo contato direto e 
contínuo com água, que pode acontecer, por exemplo, durante o processo de limpeza 
do chão do atelier, com pano úmido ou água. 

F I G U R A  9  –  Grafite de Hudnilson no atelier 
de escultura. Fonte: Arquivo do autor, 2018.

F I G U R A  1 0  –  Grafite de Hudnilson no atelier 
de escultura. Fonte: Arquivo do autor, 2018
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T R ATA M E N T O  R E A L I Z A D O

O desenvolvimento da proposta de tratamento teve como objetivo inicial a estabilização 
do suporte de madeira, em uma segunda fase, a manutenção da legibilidade do 
grafite. Foram realizados procedimentos de limpeza com remoção de materiais 
estranhos aderidos, fixação do suporte, nivelamentos pontuais da superfície da porta 
e reintegração da pintura da porta nas áreas que interferiam na leitura estética do 
grafite.

A limpeza mecânica da superfície da porta foi realizada com auxílio de trincha (FIGURA 
11). Nas áreas laterais da porta, devido ao grande acúmulo de sujidades (poeira, teias, 
traças), a limpeza foi realizada com aspirador de pó, evitando que estes resíduos se 
espalhassem pelo ar. Em seguida, foi realizada uma limpeza úmida utilizando swab 
levemente umedecido com água, removendo algumas manchas e materiais estranhos 
aderidos à superfície. 

Foi observada uma deposição de um material translúcido, de natureza desconhecida, 
sobre parte da superfície do grafite, caracterizada como uma intervenção (FIGURA 12). O 
material interferia na leitura e na integridade do grafite, visto que, além deste material, 
muita sujidade estava aderida sobre a superfície. Para a remoção deste material, foi 
necessária a retirada de uma amostra deste material e a realização de análises físico-
químicas. O objetivo era identificá-lo, para que fosse selecionado um solvente eficaz 
para sua remoção, sem causar danos ao grafite. As análises e a retirada das amostras 
foram executadas pela equipe do Laboratório de Ciência e Conservação (LACICOR). 
Definiu-se, juntamente com a equipe, a necessidade da coleta de uma amostra da área 
de intervenção, que foi realizada através de uma leve raspagem superficial com bisturi 
e uma amostra da pintura original da porta, proveniente de uma região onde já havia 
perdas de parte da pintura. 

O método analítico utilizado para a identificação dos materiais presentes nas 
amostras foi a Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). 
Os espectros foram obtidos por meio de um espectrômetro ALFA da BRUCKER, pelo 
método da Reflexão Total Atenuada (ATR). De acordo com os resultados obtidos, o 
adesivo tratava-se de acetato de polivinila (PVA) e a tinta da porta foi identificada como 
sendo uma tinta alquídica.

Um acúmulo de poeira e outras sujidades estavam aderidas ao material utilizado na 
intervenção. Água e acetona na proporção 1:1 foram eficazes na remoção da intervenção 
e das demais sujidades aderidas, sem que houvesse danos ao grafite (FIGURA 13).

Para a fixação das lâminas de madeira externa e interna da porta e da camada de tinta, 
utilizou-se cola branca à base de PVA como adesivo. O adesivo escolhido é largamente 
utilizado no reparo e na consolidação de peças de madeira por apresentar boa adesão, 
resistindo às variações dimensionais da madeira.  A aplicação do adesivo se deu com 
o auxílio de seringa (FIGURA 14).

O nivelamento da superfície foi realizado com massa acrílica para madeira, na cor 
branca (FIGURA 15).  A reintegração das áreas de nivelamento foi realizada com esmalte 
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sintético, aplicado por meio de um pincel fino. Esta tinta foi usada originalmente na 
pintura das portas da escola, segundo informações obtidas junto à Seção de Logística 
Operacional da EBA (FIGURA 16).

Com a finalidade de se obter uma visão mais ampla do trabalho realizado, seguem-se 
imagens do conjunto porta-grafite antes e após o processo de intervenção (FIGURAS 
17, 18 e19).

F I G U R A  1 4  –  Fixação da 
lâmina de madeira com PVA. 
Fonte: Arquivo do autor, 2018.

F I G U R A  1 5  –  Resultado do 
nivelamento. Fonte: Arquivo do 
autor, 2018.

F I G U R A  1 6  –  Reintegração 
com esmalte sintético. Fonte: 
Arquivo do autor, 2018.

F i g u r a  1 7  –  Frente da porta 
antes (a) e após (b) restauração. Foto:  
Cláudio Nadalin, 2018.

F i g u r a  1 8  –  Verso da porta antes 
(a) e após (b) restauração. Foto: Cláudio 
Nadalin, 2018.

F I G U R A  1 1  –  Remoção 
das sujidades aderidas com 
espátula. Fonte: Arquivo do 
autor, 2018.

F I G U R A  1 2  –  Detalhe da 
intervenção sobre o grafite 
Fonte: Arquivo do autor, 2018.

F I G U R A  1 3  –  Remoção 
da intervenção sobre o grafite 
Fonte: Arquivo do autor, 2018.
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P R O P O S TA S  D E  P R E S E R V A Ç Ã O  P A R A  E X I B I Ç Ã O

Para uma tomada de decisão consciente, o profissional encarregado da salvaguarda de 
um bem deve fazer o levantamento de todos os valores (aspectos) de um objeto a ser 
conservado. Para a organização dos diversos argumentos, seus prós e contras, e das 
possíveis consequências de um determinado tratamento de conservação, utilizaremos 
uma metodologia desenvolvida pela Fundação pela Conservação de Arte Moderna / 
Instituto Holandês do Patrimônio Cultural, intitulado “Decision Making Model”.1

Antes, porém, de propor métodos e planos para a preservação do trabalho do 
artista Hudinilson Jr., é preciso considerar um aspecto importante, característico do 
grafite e da arte urbana em geral, que é o seu aspecto efêmero. Sua efemeridade ou 

transitoriedade, não se dá pela escolha dos materiais que o artista fez, mas pela 
escolha do suporte que apresenta característica funcional, ou seja,  uma porta que 

1   Metodologia de tomada de decisão aplicada à arte moderna e contemporânea desenvolvida pela Foundation for 

the conservation of Modern Art / Netherlands Institute for Cultural Heritage. Elaboradas por um grupo de profissionais 

provenientes de várias instituições Wilma van Asseldonk (curador do Pont Foundation, Tilburg),  Marja Bosma, (curadora 

do Centraal Museum, Utrecht); Marianne Brouwer (curadora do Museu Kröller-Müller, Otterlo); IJsbrand Hummelen 

(coordenador do Instituto Holandês para o Patrimônio Cultural, Amsterdam Dionne Sillé,( gerente de projetos da 

F I G U R A  1 9  –  Detalhe do grafite antes (a) e após (b) restauração  Foto: Cláudio Nadalin, 2018.
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separa dois ateliers. Para o desenvolvimento da proposta de conservação do conjunto 
porta-grafite, foram levantadas diferentes situações relacionadas com sua destinação 
final após o processo de restauração. Uma primeira opção seria voltar com a porta 
para o lugar de origem, o qual o artista escolheu para realizar a intervenção. Uma 
segunda opção seria retirar a porta do atelier de escultura para que seja exibida em 
outro espaço na Escola de Belas Artes. 

Sabemos que, se voltar para o ambiente do atelier, o conjunto porta-grafite voltará a 
sofrer novas deteriorações. Assim, seria necessária a criação de uma proteção física, 
que funcionasse como uma barreira contra os possíveis danos físicos, mas que fosse 
concebida de maneira a influir da menor maneira possível no seu aspecto estético e, 
ainda, não comprometer o funcionamento de abertura e fechamento da porta.  Uma 
sinalização de caráter informativo, contendo dados sobre o artista e sua obra, poderia 
ser afixada em suas proximidades, transmitindo ao público a importância de sua 
preservação. 

Ao executar o estêncil no atelier, o artista transforma o local, dialogando com o espaço 
e com as pessoas que o frequentam. Há, neste momento, uma aproximação da ideia 
de trabalhos site specific2, remetendo também à noção de arte pública, ou seja, arte 
realizada fora dos espaços tradicionais, galerias e museus. 

A motivação para remoção da porta do atelier de escultura se justifica pelo seu atual 
estado de conservação e sua exposição aos diversos agentes de deterioração, já 
que não é um ambiente idôneo para a preservação do grafite. Além disso, o acesso 
ao ateliê é restrito aos professores e alunos das disciplinas ministradas no local; e, 
sua exposição em outro ambiente constituiria um reconhecimento da importância 
do artista, facilitando o acesso para um número maior de pessoas. Porém, como já 
mencionado, sua remoção do atelier implicaria em descontextualização, tanto física 
quanto conceitual. Existem diversos exemplos de obras de Arte urbana onde foram 
realizadas medidas de conservação, sem proceder ao seu arranque e musealização, 
evitando assim sua total descontextualização e perda de valores conceituais. Algumas 
obras foram protegidas in situ, mediante a aplicação de vernizes protetores e placas 
transparentes, evitando novos danos e repinturas. A instalação de barreiras físicas e a 
aplicação de vernizes de proteção podem ser muitas vezes efetivas na proteção de obras 
de Arte urbana, desde que preencham requisitos de retratabilidade, compatibilidade e 
estabilidade química, e que sejam instalados de forma a não provocar novos danos às 
obras. Segundo García (2016), a transposição não deve ser descartada como medida 
de salvaguarda de obras de Arte urbana. Porém, sua aplicação deverá ser sempre 
realizada de forma criteriosa, com o envolvimento de profissionais de diversas áreas, 
principalmente dos profissionais conservadores-restauradores.

A obra mantida no atelier tem a funcionalidade de porta mantida e a obra segue como 
um bem integrado à edificação. Caso a obra seja retirada do atelier, o objeto, não será 

Fundação para a Conservação da Arte Moderna); Renée van de Vall (filósofo e conferencista da Faculdade de Arte e 

Cultura, Universidade de Maastricht); Rik van Wegen (curador do Bonnefantenmuseum, Maastricht).

2   Obras criadas de acordo com o ambiente e com um espaço determinado, modificando, transformando e dialogando 

com a paisagem circundante, de modo permanente ou temporário. 
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mais um bem integrado à edificação e poderia ser inscrito como bem patrimoniado, 
possuindo número de tombamento integrado ao acervo artístico da Escola. 

Como não existem registros de entrevistas ou depoimentos do artista sobre a intenção 
da realização da obra no atelier de escultura, foram consideradas as opiniões de 
amigos próximos ao artista. Na entrevista com o Professor Marcos Hill, um dos temas 
abordados foi a preservação da obra. O Professor Hill manifestou seu posicionamento 
para que a porta volte para o lugar de origem.

Em princípio, reconhecendo que existe uma certa contradição, não haveria mal 
nenhum se se preocupasse em preservar essa e todas as obras dele dentro da 
Escola. Já que essa obra motivou muito mais mobilização que as outras, talvez 
realmente fosse interessante pensar com cuidado de que maneira essa obra 
poderia ser preservada. Acho que a ideia da barreira transparente é interessante, 
dependendo de como ela seja pensada, porque aí entra inclusive uma questão 
de design porque ela está sobre um suporte móvel, com uma funcionalidade 
muito específica, existe uma situação de fluxo arquitetônico, que é exatamente 
a passagem de um ambiente de trabalho pro outro. Então acho que ao se 
pensar num possível projeto de preservação, tudo isso tem que ser levado em 
consideração. Seria absurdo ou extrair a porta ou mobilizar a porta simplesmente 
para preservar a obra. Então, a transparência eu acharia interessante, agora 
como a transparência seria executada é que muda completamente a qualidade 
do que vai ser. Isso teria que ser pensado com muito cuidado, de preferência 
com a opinião de várias pessoas. (Informação verbal)3.

Outro amigo próximo ao artista, o Professor Mario Ramiro, falou a respeito das 
propostas de conservação da obra. A entrevista foi feita através de trocas de mensagem 
entre o autor e o Professor Ramiro. Ao ser perguntado sobre a destinação da porta, o 
Professor Ramiro se mostra contrário a manutenção da porta no atelier de Escultura.

[...] a obra, no seu local original, escolhido pelo artista, hoje parece quase 
relegada ao esquecimento. Também sou professor da área de escultura e sei 
que esse lugar de trabalho é um dos que mais sofrem com a movimentação 
de materiais e trabalhos concluídos. Contrariamente à opinião do meu amigo 
Marcos Hill, não creio que mantê-la em seu local de origem possa contribuir 
para o prestígio do trabalho. Talvez preservada em algum outro lugar da escola 
ela possa chamar mais a atenção para as suas qualidades gráficas e para a 
própria figura do artista e sua temática sempre controversa.   [Informação por 
escrito]4.

Ainda, segundo o Prof. Ramiro, seria mais coerente a exibição da obra em um local mais 
seguro na EBA, visto que a porta pode ser facilmente relegada ao esquecimento, e ser 
novamente vítima de novas degradações. O Professor também se mostra contrário à

3   HILL, Marcos César de Senna. Entrevista. [Out. 2018]. Entrevistador: Daniel Zuim Mussi. Belo Horizonte, 2018. 1 

arquivo .mp3 (20 min.) A entrevista transcrita encontra-se no Apêndice A do presente trabalho.

4   RAMIRO, Mário. Entrevista. [Out. 2018]. Entrevista por escrito concedida a Daniel Zuim Mussi. A entrevista completa 

encontra-se disponível no Apêndice B do presente trabalho.
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retirada da porta do prédio da EBA, “uma vez que a obra foi realizada no contexto dos 
vínculos de amizade entre o Hudinilson e o Marcos Hill, professor da EBA” (RAMIRO, 
2018).

Um diagrama foi construído, após a reflexão dos aspectos positivos e negativos 
relacionados ao destino da obra (FIGURA 20).

P R O P O S TA  D E  C O N S E R V A Ç Ã O  P R E V E N T I V A  P A R A  P R O T E Ç Ã O 
F Í S I C A

Tendo em vista a preservação da materialidade do objeto em estudo, considera-se 
sua retirada do atelier de escultura, justificado pela possibilidade do conjunto porta-
grafite se tornar um bem patrimoniado, assumindo assim, o status de obra. Mesmo 
que assuma status de obra ao ser exposta em um lugar que ofereça mais segurança 
e principalmente, visibilidade5, considera-se a adoção de medidas de proteção física 
a fim de evitar novas degradações provocadas por danos físicos, contaminação por 
materiais adversos e novas repinturas da porta. Ressalta-se que tal proposta ainda não 
foi analisada por todos os membros da comunidade da Escola de Belas Artes da UFMG.

Apesar da proposta sugerida ainda não ter sido adotada efetivamente para realmente 
avaliarmos o resultado quanto à preservação do grafite e nem do impacto à visibilidade 
da obra a longo prazo, defende-se a proposta apresentada por oferecer maior controle 
sobre a obra. 

5   Durante uma aula de Conservação de Arte Contemporânea, alunos do curso foram consultados quanto suas ideias a 

respeito da conservação e preservação do grafite de Hudinilson Jr. Muitos alunos levantaram a possibilidade da exibição 

do grafite em um espaço mais seguro com relação aos danos físicos dentro da Escola de Belas Artes,  aumentando com 

isso a acessibilidade e a visualidade da obra, que atualmente está restrita aos usuários do atelier de Escultura. 

F I G U R A  2 0  –  Projeto gráfico de visualização considerando aspectos positivos e negativos 
referentes ao destino expositivo da obra. Fonte: Arquivo do autor, 2018. 
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Assim, o projeto para sua exibição e preservação contaria com a instalação de uma 
barreira de proteção sobre toda a superfície da porta, concebida de maneira a não 
afetar sua funcionalidade. A barreira de proteção seria confeccionada de material 
transparente e resistente, como o policarbonato, e afixada à porta por meio de 
parafusos, causando o mínimo de alteração à visualidade da obra (FIGURA 21). A fim 
de prevenir o contato direto da placa de proteção com a superfície do grafite, uma tira 
de feltro de coloração azul seria adicionada entre a placa e a obra. O feltro funcionaria 
também como uma barreira à entrada de poeira e outras sujidades no espaço existente 
entre a placa e a superfície da pintura. 

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

Ressalta-se a importância da adição de metodologias como “Decision Making-Model” 
que proporcionem avaliar os riscos de cada decisão e ajudem a dissipar ambiguidades 
quanto ao processo de tomada de decisão de cada etapa de um tratamento ou proposta 
de conservação preventiva. Esperamos que este estudo possa contribuir de alguma 
forma às discussões acerca da preservação de obras importantes, que fazem parte 
da história do Graffiti e da Arte Urbana brasileira e, que, muitas vezes, encontram-se 
relegadas ao esquecimento e destinadas ao desaparecimento. 

A G R A D E C I M E N T O S

Um especial agradecimento aos professores Dr. Marcos Hill e Dr. Mario Ramiro, por 
colaborarem imensamente com este trabalho, transmitindo informações fundamentais 
para a realização do mesmo. Agradeço à equipe de funcionários da Escola de Belas 
Artes, CECOR – Moema Queiroz, LACICOR – Selma Gonçalves e Professor Dr. João Cura 
D’Ars, iLAB – Cláudio Nadalin, Seção de Logística Operacional – Rosângela Bissiate, e 
aos amigos do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Adriano Bueno 
e Luiza Brito Pinto.

F I G U R A  2 1  –  Projeto para exposição e preservação da obra de Hudinilson Jr. Fonte: Projeto 
gráfico realizado por Adriano Souza Bueno, 2018.
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3.1// INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS 
E EQUIPAMENTOS PARA FIXAÇÃO DE 
OBRAS DE ARTE: GUIA PRÁTICO PARA O 
CONSERVADOR-RESTAURADOR
Thais Hoelzle Alves da Costa

R E S U M O

Este artigo ressalta a necessidade de introdução do profissional conservador-
restaurador e sua colaboração durante a concepção de exposições, dado o foco na 
conservação preventiva das obras de arte. O objetivo deste estudo é apresentar os 
elementos e sistemas de fixação, nas paredes e nas obras de arte bidimensionais, mais 
utilizados no Brasil. A metodologia consiste de uma revisão bibliográfica baseada na 
materialidade das exposições e da obra de arte, identificando as principais tipologias 
construtivas dos espaços museais brasileiros e suas particularidades quanto ao sistema 
de fixação. São apresentados os equipamentos e instrumentos adequados utilizados 
para a fixação de obras de arte em paredes disponíveis no mercado brasileiro. Este 
estudo relaciona os elementos e suas funções facilitando a comunicação da equipe 
envolvida na montagem com o conservador-restaurador; lacuna identificada na 
conclusão desta pesquisa. 

P A L A V R A S - C H A V E :  Conservador-Restaurador. Sistemas de fixação. Obras 
bidimensionais.

A B S T R A C T

This article highlights the need for the conservator-restorer professional and his 
collaboration during the design of exhibitions, focusing on the preventive conservation 
of artworks. The purpose of this study is to present the elements and systems of 
fixation most used in Brazil, on the walls and on the two-dimensional artworks. The 
methodology consists of a literature review based on the materiality of the exhibitions 
and the artwork, identifying the main constructive typologies of the Brazilian museum 
spaces and their particularities regarding the fixation system. Appropriate equipment 
and instruments used for fixing artwork on walls available in the Brazilian market 
are presented. This study relates the elements and their functions facilitating the 
communication of the team involved in the assembly with the conservator-restorer; a 
gap identified at the conclusion of this research.

K E Y W O R D S :  Conservor-restorer. Fixation Systems. Two-dimensional artworks.
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I N T R O D U Ç Ã O

O conservador-restaurador é um profissional interdisciplinar por natureza, seja pela 
diversidade de suportes, materiais, técnicas ou procedimentos executados em um 
bem cultural ou nas envoltórias de seu entorno. A interdisciplinaridade desta profissão 
levanta debates em todo o mundo quanto a atuação ética, conhecimentos mínimos 
requeridos, duração do ensino ou áreas de atuação elegíveis.  A complexidade desta 
formação é comprovada pela presença de cursos técnicos, de graduação e de pós-
graduação em instituições e universidades do Brasil e do mundo. A pluralidade destes 
cursos representa a especificidade no tratamento de um bem e sua vinculação com 
aporte técnico e prático.  

Este profissional pode atuar em inúmeras instâncias vinculadas a preservação 
do patrimônio cultural, de forma direta ou indireta, onde se destaca a montagem 
de exposições. Desta forma, esse artigo tem por objetivo, através de uma revisão 
de bibliografia, apresentar a inserção do mesmo na montagem de exposições, 
apresentando os elementos utilizados para a fixação de obras de arte bidimensionais 
em paredes. Com este embasamento será facilitada a participação e mediação no 
processo de montagem com foco na conservação preventiva e integridade da obra.

Este artigo se justifica pela carência de um referencial teórico direcionado à área que 
englobe as possibilidades de fixação de uma obra de arte bidimensional. Este fato pode 
limitar sua atuação em montagens de exposições ou impossibilitar a argumentação 
com outros profissionais associados a esta etapa executiva.

A metodologia utilizada para elaboração deste artigo foi a revisão bibliográfica de 
temas referentes: ao profissional conservador-restaurador, à conservação preventiva, à 
museologia, à exposição, a montagens de obras, ao patrimônio edificado, à engenharia 
civil, à física, à engenharia mecânica e a catálogo de produtos de elementos de fixação. 
Como o tema é vinculado ao comércio de instrumentos e ferramentas, deu-se especial 
atenção à bibliografia elaborada por fornecedores, disponibilizada em meio eletrônico 
e em língua portuguesa.

O  P A P E L  D O  C O N S E R V A D O R - R E S TA U R A D O R 
D U R A N T E  P R O C E S S O S  D E  M O N TA G E M  D E 
E X P O S I Ç Õ E S

O conceito de exposição pode ser tão diversificado quanto o autor que o define. Neste 
artigo estão destacados os conceitos de Marília Xavier Cury (2005), Paulo Roberto 
Sabino (2011) e do Grupo Espanhol do IIC - International Institute for Conservation of 
Historic and Artistic Works (2012). Cury (2005) afirma que “exposição é, didaticamente 
falando, conteúdo e forma, sendo que o conteúdo é dado pela informação científica 
e pela concepção de comunicação com a interação” (CURY, 2005, p. 42). Para Sabino 
(2011) a “(...) exposição é entendida como meio de comunicação do patrimônio” 
(SABINO, 2011, p. 198). A publicação “Conservação Preventiva e Procedimentos em 
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Exposições Temporárias” organizada pelo Grupo Espanhol do IIC1 (2012) define uma 
exposição como o planejamento, em torno de uma ideia, reunindo um espaço, um 
tempo e bens culturais.

A montagem de uma exposição envolve diversos profissionais e seus olhares 
particulares que articulam desde a concepção de ideais até o local onde perfurar 
uma parede. É um processo coletivo focado na capacidade de comunicação onde 
cada indivíduo colabora baseado em seu conhecimento e suas experiências. Existem 
várias publicações auxiliares para montagem de exposições focados em determinados 
processos, materiais ou personagens; mas este artigo explora a visão interdisciplinar 
de uma engenheira civil bacharela em conservação-restauração de bens culturais 
móveis.

Durante o processo, o conservador-restaurador é o responsável pela adequação das 
condições ambientais às obras e pela segurança durante sua movimentação e fixação, 
seja em atividades de manutenção ou em casos de emergências. As recomendações 
de Raphael e Burke (2000) presentes na publicação “A set of conservation guidelines for 
exhibitions”2 detalham essas ações. É importante destacar que os critérios adotados 
na conservação dos bens culturais, em todas as esferas apresentadas, devem incluir a 
perspectiva de curto prazo (a exposição) e seus reflexos a longo prazo.

O caráter prático e regional da montagem de exposições direcionou esta análise ao 
embasamento empírico. Foi realizada uma pesquisa sobre montadores de exposições 
residentes na cidade de Belo Horizonte (origem e desenvolvimento desta pesquisa) 
com o objetivo de entrevistá-los e identificar as práticas habituais desta atividade. A 
entrevista selecionada foi do artista plástico especializado em gravura Alessando Lima 
Menezes que atua em montagens pessoais, nacionais e internacionais na cidade de 
Belo Horizonte.

Alessandro Lima se tornou montador por uma necessidade da profissão de artista. 
Além do trabalho criativo era necessário fazer o trabalho executivo para a venda das 
obras e montagem de exposições para divulgação de suas gravuras. O montador 
contou que o processo de montagem de uma exposição é bem organizado. Em um 
primeiro momento as embalagens das obras de arte são concentradas em uma sala, 
posteriormente o curador/arquiteto, juntamente com a equipe da transportadora, 
levam as caixas para suas respectivas salas de exposição. Neste momento as caixas 
são identificadas por números, para garantir sua segurança, e estes números estão 
relacionados no documento denominado “mapa das obras” (FIGURA 1). 

1   A publicação “Conservação Preventiva e Procedimentos em Exposições Temporárias” foi coordenada pela rede 

de Centros Culturais da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) diante da 

carência de publicações sobre exposições, principalmente na América Latina. A AECID reuniu profissionais de museus 

espanhóis, mexicanos, argentinos e brasileiros para elaborar um guia prático e didático para a concepção e gestão de 

exposições temporárias.

2   Disponível em: < http://resources.conservation-us.org/wp-content/uploads/sites/8/2015/02/osg007-02.pdf>. Acesso 

em 13 set. 2018
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Então quando você recebe o espaço expositivo você pede o mapa das paredes 
junto com o mapa das obras. O mapa da parede vai dizer se a parede é de 
alvenaria, se é de drywall, se é de MDF ou se nem tem parede, né? Se tem que 
pendurar no teto ou fazer uma fixação no chão ou alguma coisa assim. E isso 
vai depender da obra também se a obra é pesada, qual é o tamanho... Essas 
coisas. (MENEZES, 2018, p.1).

O mapa das obras apresenta a listagem das obras, suas dimensões e posições na sala 
expositiva na forma de desenho técnico em planta e corte. Alessandro destacou, com 
humor, que, apesar de toda essa documentação, a alteração no layout da exposição, 
no momento da montagem, é muito comum; tudo isso faz parte da singularidade de 
cada exposição. Por essa razão o montador deve estar preparado - com ferramental e 
criatividade - para propor novas soluções expositivas (MENEZES, 2018, p.1).

Com as obras em suas respectivas salas o processo de abertura das embalagens 
começa, são os funcionários da transportadora que abrem as caixas. Neste 
momento todos os profissionais envolvidos na montagem estão presentes: curador, 
arquiteto, equipe da empresa transportadora, equipe de conservador-restaurador e 
montadores. As embalagens são abertas e as obras depositadas sobre uma mesa, 
previamente montada, que comporte a obra. Com a obra estabilizada sobre a mesa, 
a equipe de conservação-restauração realiza a avaliação do estado de conservação da 
obra, verificando qualquer dano durante o transporte. Após essa verificação a obra é 
transferida aos montadores, e fica sobre sua responsabilidade até a fixação no local 
indicado (MENEZES, 2018, p.9). 

F I G U R A  1  –  Exemplo de mapa das obras e mapa de paredes. 
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I N F O R M A Ç Õ E S  P R É V I A S  P A R A  A  F I X A Ç Ã O  D E 
O B R A S  D E  A R T E  B I D I M E N S I O N A I S  E M  P A R E D E S 

O  P E S O  D A  O B R A  D E  A R T E

O dinamômetro é um instrumento usualmente utilizado para medir forças relacionadas 
ao peso de objetos. O funcionamento de um dinamômetro está baseado na deformação 
de corpos elásticos sobre a ação de forças de contato. “Uma força de estiramento faz 
uma mola se alongar, e a elongação é proporcional ao módulo da força” (CHAVES; 
SAMPAIO, 2007, p.111). 

As balanças são instrumentos de medida de massa, ou seja, quantidade de matéria. O 
funcionamento das balanças está relacionado à comparação do objeto a ser medido 
com uma escala conhecida. Esta escala relaciona o peso à massa através do equilíbrio, 
desvinculando a medição das variações locais da força gravitacional. Como o peso 
e a massa são grandezas relacionadas matematicamente, a obtenção de um dado, 
determina o outro.  

Existe uma enorme variedade de instrumentos capazes de medir a massa disponíveis 
no mercado, sejam eles dinamômetros ou balanças. A escala de medida está 
relacionada a seu uso, doméstico ou industrial, e é expresso pela capacidade de carga 
de cada instrumento. As capacidades de carga podem variar de gramas a toneladas; 
e o funcionamento pode se constituir de sistemas analógicos, digitais ou híbridos. A 
disposição do objeto a ser medido também varia, podendo ele ser colocado sobre o 
instrumento ou içado por ele. 

A variedade de opções de instrumentos de medida de massa pode ser absorvida pela 
equipe responsável pela montagem de uma exposição ao se definir o equipamento 
mais adequado para o peso médio do conjunto de obras. Cabe ressaltar que a massa 
do objeto a ser suspenso deve considerar: a massa da obra de arte, a massa da moldura 
e das estruturas de proteção existentes, como um vidro, por exemplo.

Além de conhecer o peso das obras de arte, é necessário conhecer o peso dos 
equipamentos utilizados em suas manipulações, como: andaimes, escadas, carros 
plataforma, elevadores, empilhadeiras, guinchos e gruas. Este dado é importante 
porque alguns destes equipamentos podem ser utilizados dentro das salas expositivas 
e estas salas possuem um peso máximo a ser suportado. É necessário conhecer a 
capacidade de carga do local, informação disponível no projeto estrutural da 
edificação. Este dado é fundamental para se certificar de que as obras expostas, ou os 
equipamentos utilizados em sua montagem, estão dentro do limite de peso suportado 
pela estrutura do edifício. Na falta do projeto estrutural da edificação, recomenda-se a 
consulta a um profissional adequado, como engenheiros e arquitetos.

O S  T I P O S  D E  P A R E D E S  E N C O N T R A D O S  E M  E S P A Ç O S  E X P O S I T I V O S

As paredes são “qualquer uma dentre uma série de estruturas verticais que apresentam 
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uma superfície contínua e que servem para delimitar, dividir ou proteger uma área” 
(CHING, 1999, p. 213). Dentre as muitas classificações, pode-se destacar aquelas 
quanto a capacidade de suporte, localização e material constituinte. 

As paredes se dividem quando a capacidade de suporte em: estruturais ou não 
estruturais. As paredes estruturais são aquelas responsáveis por receber as cargas 
da edificação e transmiti-las à fundação, compondo a estrutura de estabilidade da 
edificação. Enquanto as paredes não estruturais, ou de vedação, são responsáveis 
somente por transmitir seu peso próprio à fundação. A classificação quanto a 
localização se refere à posição da parede em relação à edificação. A classificação 
quanto ao material constituinte das paredes varia conforme o período histórico de 
sua construção. Independente da classificação, as paredes que não possuem janelas, 
portas ou outras aberturas são chamadas de paredes cegas.

Considerando o uso recorrente do patrimônio edificado brasileiro, principalmente 
do período colonial, como espaços museais, é importante conhecer as estruturas 
construtivas de suas paredes (FIGURA 2). Como paredes estruturais distinguem-se: a 
taipa de pilão, alvenaria em pedra seca, alvenaria de pedra e barro, alvenaria de pedra 
e cal e adôbos (FIGURA 3). Existem também as paredes não estruturais que funcionam 
como vedação das estruturas autônomas como: pau-a-pique, meio tijolo, adôbos, 
estuque e tabique (FIGURA 4). As estruturas autônomas são armações autoportantes 
em madeira (mais comum), pedra ou alvenaria que estabilizam a edificação (FIGURA 4). 
Não foi encontrada na literatura exemplos de perfuração destas superfícies, portanto, 
tal prática é desaconselhada. Caso a perfuração em paredes de edifício históricos seja 
estritamente necessária é indispensável consultar profissionais adequados, como 
engenheiros e arquitetos, para certificarem a integridade da edificação e o conservador-
restaurador para garantir a preservação do patrimônio. 

A arquitetura moderna e contemporânea ostenta seu diferencial na variedade de 
materiais construtivos empregados em suas edificações. Neste contexto, as paredes 
podem ser elementos moldados in situ (majoritariamente em concreto) ou construídas 
com blocos pré-fabricados disponíveis em uma gama de materiais constituintes 

F I G U R A  2  –  Diversidade de materiais e técnicas construtivas encontradas 
em uma parede -Janelas de prospecção com detalhes ampliados. Igreja do 
Rosário (Distrito de Cocais – Barão de Cocais – Minas Gerais), Foto: Gibran Costa.
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F I G U R A  5  –  Exemplos de blocos pré-fabricados em materiais diferentes.  
(a) Tijolos cerâmicos maciços; (b) Blocos cerâmicos; (c) Blocos de concreto. Fotos: Thais 
Costa

F I G U R A  6  –  Exemplos de camadas de revestimentos em paredes de 
blocos. (a) e (b) Blocos cerâmicos com chapisco; (c) Blocos de concreto celular sem 
revestimento. Fotos: Thais Costa

F I G U R A  3  –  Exemplo de parede estrutural com técnica mista – Detalhe 
da alvenaria de pedra (c) e adôbos (a) e (b). Museu e Biblioteca Antônio Perdigão 
em Conselheiro Lafaiete – Minas Gerais. Foto: de Thais Costa

F I G U R A  4  –  Exemplos de paredes não - estruturais em pau-a-pique (a) e 
tijolos de adôbos (b) e (c).  (a) Cachoeira do Moinho, Milho Verde (MG). Foto: Gibran Costa; 

(b) Fazenda Santo Antônio, Esmeraldas (MG). Foto: Diane Almeida; (c) Residência em Lapinha da 

Serra (MG). Foto: Thais Costa
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(FIGURA 5). Dentre estes blocos, destacam-se: blocos de concreto, tijolos cerâmicos 
maciços, blocos cerâmicos, blocos de sílico-calcário, blocos de concreto celular e tijolos 
de solo estabilizado ou solo-cimento (MARINOSKI, 2018). 

Os blocos e tijolos pré-fabricados são unidos por uma junta de argamassa que varia de 
constituição conforme o material do bloco. Eles são assentados em diversos padrões. 
Também existe a forma de parede oca na qual qualquer um dos padrões são erguidos 
em paredes paralelas deixando um espaço vazio entre elas (FIGURA 6).

A construção de paredes com blocos necessita de camadas de revestimentos. Em todos 
os revestimentos, a primeira camada acima dos blocos é um revestimento de aderência 
entre as camadas subsequentes, denominado de chapisco. Acima deste revestimento 
serão aplicadas bases de revestimento para correções de irregularidades até a 
planeza, prumo e nivelamento normativo estabelecido para a superfície. Estas bases 
de revestimento são conhecidas como: emboço, reboco e acabamento decorativo.

É importante destacar que, na ausência de uma planta com as instalações elétricas e 
hidráulicas da sala expositiva, qualquer abertura nestas paredes deve ser realizada 
com atenção. A maioria das construções em blocos ou tijolos possui as instalações 
embutidas, desta forma é prudente evitar as direções perpendiculares entre as caixas 
de passagem (tomada, interruptores, etc.) ou saída de água (torneiras e chuveiros) pois 
é preferencialmente ali o posicionamento destas instalações. 

Ainda sobre as construções em blocos cabe destacar as construções em alvenaria 
estrutural, no qual os blocos consolidam a integridade do edifício, sem a necessidade 
de pilares ou vigas. Construções deste tipo possuem uma placa indicativa no pavimento 
térreo. Nestas edificações o cuidado para realização de aberturas é acentuado, pois 
a estrutura da parede atua na estabilização e resistência da estrutura da edificação. 
Recomenda-se consultar o manual de uso da edificação ou um profissional 
especializado, como engenheiros ou arquitetos, para a realização deste procedimento.  

Além das paredes elaboradas com blocos e revestimentos existem as paredes de 
drywall. As paredes de drywall são formadas por uma estrutura de sustentação metálica, 
constituídas de perfis de aço galvanizado (guia superior, guia inferior e montante), 
fechadas em ambos os lados com chapas/placas de gesso específicas para o uso 
final. Estes elementos são unidos com parafusos (autoperfurantes e autoatarraxantes 
protegidos contra corrosão com zincagem e fosfatização) e juntas apropriados com 
fitas e massas próprias para este sistema de vedação (fita de papel microperfurado, 
fita de papel com reforço metálico, fita de isolamento, massa de rejunte e de colagem) 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DRYWALL, 2014).

As limitações, especificações construtivas e de desempenho desta estrutura de 
vedação estão caracterizadas nas normas brasileiras. A Associação Brasileira de 
Drywall (2014) afirma que o desempenho deste tipo de parede é determinado pelas 
dimensões e materiais dos componentes (montantes e chapas) e pelo arranjo utilizado 
na montagem. A designação das paredes, uma sequência de até nove itens, determina 
sua composição (ABNT NBR 15.758:2009), como: tipo de parede, espessura total da 
parede, largura dos montantes, espaçamento entre montantes, tipo de estrutura 
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construtiva, características das chapas e presença de lã de vidro.

F I X A Ç Ã O  D E  O B R A S  D E  A R T E  B I D I M E N S I O N A I S 
E M  P A R E D E S

Apresentadas as particularidades dos tipos mais usuais de parede, de uma maneira 
geral, os equipamentos utilizados para a fixação de uma obra bidimensional em uma 
parede são os mesmos: equipamentos de proteção individual; equipamentos de 
proteção coletiva; lápis ou laser (marcação e ou nivelamento); trena ou metro; balança 
ou dinamômetro; furadeira e parafusadeira; brocas, buchas e parafusos; martelo e 
chaves variadas; serrotes ou estiletes.

Durante a logística de montagem de uma exposição pode ser necessário que as 
obras bidimensionais sejam posicionadas temporariamente sobre o chão. O Canadian 
Conservation Institute (CCI) através do “NOTES 10/2” (2016) e “NOTES 10/3” (2016) 
recomenda o posicionamento das obras levemente inclinadas, apoiadas na parede 
com uma separação adequada entre as superfícies. A separação do chão deve ser feita 
com blocos acolchoados3“(...) uma superfície acolchoada para proteger contra abrasão 
a moldura ou bordas de uma pintura e um fundo antiderrapante para reduzir a chance 
de deslizamento” (CCI NOTES 10/2, 2016). Esses blocos, com altura recomendada de 
7 a 10 centímetros, também protegem a obra contra sujidades do chão, eventuais 
incidentes com água e do contato direto com a parede. Os blocos acolchoados também 
podem ser utilizados para inspeções na frente e verso das obras com o cuidado de 
evitar o contato direto dos blocos com a face da pintura ou moldura. 

O empilhamento de obras não é aconselhado por colaborar com a ocorrência de 
acidentes do tipo danos físicos às obras pelo contato entre elas ou colisão com os 
envolvidos na montagem. Caso seja necessário empilhar as obras temporariamente 
recomenda-se o uso de separadores, em dimensões maiores do que as obras, 
constituídos de material adequada à sua conservação. A inclinação da obra com a 
parede deve ser suficiente para garantir sua estabilidade. As obras empilhadas devem 
possuir dimensões semelhantes, a face voltada para a sala e devem ser ordenadas 
decrescentemente em relação à parede (CCI NOTES 10/3, 2016).

A fixação mais longínqua de obras de arte em elementos verticais necessita de 
determinados instrumentos. Em alguns arranjos para o sistema de fixação de obras 
de arte bidimensionais o prego ou o parafuso serão os elementos responsáveis pela 
sustentação da obra e as porcas e arruelas garantem a sua estabilidade. Eles são 
padronizados e especificados por normais nacionais e internacionais (DIN - Deutsches 
Institut für Normen, ISO - International Organization for Standardization e EN – 
European Union). 

Os pregos são definidos por seus componentes: a cabeça, o corpo e a ponta. Eles são 
comercializados baseados na sua geometria e função. Usualmente a designação dos 
pregos não corresponde ao Sistema Internacional de Unidade (SI), sendo comum o uso 

3    Do original Padded blocks (Canadian Conservation Institute - CCI NOTES 10/2 (2016))
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das unidades Joule de Paris (JP) e Polegadas inglesas (Pol) para expressar o diâmetro 
do prego e Linhas de Polegadas Portuguesas (LPP) e Birmingham Wire Gauge (BWG) 
para o comprimento.

Os parafusos (FIGURA 7-a e FIGURA 7-b) possuem inúmeras terminologias e 
classificações em função de sua geometria, sistema de fixação e utilização final. Estes 
elementos de fixação são projetados para resistirem a esforços solicitantes, em sua 
maioria, de tração e cisalhamento. Por esta razão é necessário verificar se o peso do 
objeto é compatível com a resistência do sistema fixação. A resistência do parafuso 
ou prego está relacionada ao material de sua constituição e ao seu diâmetro. Os 
parafusos também possuem configurações de cabeças diferentes, as quais devem 
ser manipuladas com ferramentas específicas. Algumas configurações de parafusos 
apresentam uma marcação em alto-relevo na cabeça que indica a classe de resistência 
do material utilizado para fabricação do elemento. É recomendado procurar as 
especificações técnicas dos elementos de fixação para se verificar as capacidades de 
cargas dos mesmos.

As porcas e arruelas (FIGURA 7-c) são elementos de fixação elaborados para reduzir 
qualquer provável movimentação dos parafusos. As porcas são um “bloco metálico, 
quadrado ou sextavado, com um centro vazado e provido de rosca, para ser atarraxado 
a um parafuso afim de firmá-lo” (CHING, 1999, p. 119). As arruelas são um “disco 
perfurado de metal, borracha ou plástico, usado sob a cabeça de porca ou parafuso, 
ou em junta, para distribuir a pressão, evitar vazamentos ou reduzir atrito” (CHING, 
1999, p. 119).

E L E M E N T O S  D E  A N C O R A G E M  E M  P A R E D E S

Determinado o material constituinte da parede, os elementos de fixação variam de 
acordo com os mesmos. A fixação de objetos em paredes de alvenaria deve seguir 
as recomendações das normas nacionais e internacionais utilizadas para elaboração 
dos catálogos de fabricantes de elementos de fixação. Para esta fixação é essencial 
conhecer o material constituintes da parede (material dos blocos ou concreto) e o peso 
do objeto a ser fixado. 

F I G U R A  7  –  Exemplos de parafusos, porcas e arruelas com dimensões 
e materiais variados. (a) Parafusos para madeira com dimensões variadas; (b) 
Parafusos para drywall com dimensões variadas; (c) Porcas e arruelas com dimensões 
variadas. Foto: Thais Costa
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A instalação de elementos de fixação em paredes de alvenaria deve ser precedida pela 
abertura do diâmetro necessário na parede, com uma furadeira e broca adequada ao 
material da parede. A broca é a ferramenta de corte acoplada a ponta da furadeira e 
específica para cada tipo de material. Cabe ressaltar que as furadeiras usualmente 
possuem métodos de perfuração diferentes em função do material da parede.

A fixação de objetos é feita pela ancoragem, através de chumbadores, buchas (FIGURA 
8  e FIGURA 9) e parafusos (FIGURA 7), específicos para cada tipo de parede. Estes 
elementos de fixação são constituídos por uma variedade de materiais em função de 
sua capacidade de carga. Os chumbadores mecânicos e químicos são recomendados 
para elevadas cargas enquanto as buchas de pressão ou de náilon atendem a cargas 
domésticas, foco deste artigo. É indispensável mencionar que a determinação das 
dimensões dos parafusos está vinculada às dimensões da bucha.

F I G U R A  8  –  Exemplos de elementos de fixação em paredes convencionais. 
(a) Bucha S indicada para concreto; (b) Bucha FU indicada para concreto, tijolo oco e 
bloco oco; (c) Bucha Universal UX indicada para concreto, tijolo oco, bloco oco, concreto 
celular, drywall e madeira. Foto: Thais Costa.

F I G U R A  9  –  Exemplos de elementos de fixação. (a) Chumbador metálico 
indicado para concreto e tijolo maciço; (b) Bucha KT/Waltog indicada para drywall e 
bloco oco; (c) Bucha K54 indicada para tijolo oco, bloco oco e drywall; (d) Bucha Kap 
indicada para tijolo oco, bloco oco e drywall; (e) Bucha GKa indicada para drywall; (f) 
Bucha HDF indicada para drywall e madeira. Foto: Thais Costa.
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A fixação de objetos em paredes de drywall (FIGURA 9) deve seguir as recomendações 
das normas brasileiras, detalhadas pela Associação Brasileira de Drywall4 ou pelo 
fabricante da estrutura. Para a fixação de objetos nestas paredes é fundamental 
conhecer o tipo de parede e o peso do objeto a ser fixado. Com estas informações 
determina-se o tipo de fixador ou suporte, a posição de fixação e a quantidade de 
pontos de fixação. Estas paredes necessitam de ferramentas específicas e mão de 
obra especializada tanto para a montagem, quanto para a fixação de objetos.

Os objetos podem ser fixados nas chapas de gesso ou nos perfis metálicos (montantes), 
faceando a parede ou afastados dela utilizando somente parafusos e buchas ou 
suportes quando necessário. A identificação dos perfis metálicos pode ser feita com 
auxílio de um equipamento localizador de montantes. Estas condições de fixação, 
aliadas ao tipo de parede, irão determinar o peso máximo suportado pelo sistema de 
fixação. No caso de objetos muitos pesados há possibilidade de reforço das paredes 
de drywall. Estes reforços são materiais posicionados no interior da parede entre os 
montantes da estrutura. Os materiais empregados nos reforços variam conforme a 
carga aplicada, podendo ser: madeira maciça (RMA), chapa de aço galvanizado (RME), 
compensado plastificado (RCP) e sarrafo de madeira (SMM).

E L E M E N T O S  D E  F I X A Ç Ã O  N O  V E R S O  D E  O B R A S  D E  A R T E

Os sistemas de fixação no verso de obras de arte, com todo seu caráter funcional, 
apresentam parte da história da obra. Eles podem identificar a época na qual a obra foi 
elaborada, as preferências materiais dos artistas, os períodos nos quais ela foi exposta 
entre outros. Eles são uma fonte de informação, mas nem sempre são uma estrutura 
segura para a sustentação da obra. O desejável ao se fixar verticalmente uma obra 
bidimensional é mantê-la fixa, estável e segura. A montagem deste conjunto necessita 
de um sistema de fixação preso à obra e outro à superfície vertical (parede). Em alguns 
casos, zelando pela segurança da obra, sistemas de fixação adicionais são inseridos na 
obra ou na superfície vertical como será detalhado a seguir.    

Há várias opções de sistemas de fixação para as obras de arte bidimensionais, cabendo 
aos profissionais envolvidos determinarem o mais adequado para o peso e dimensões 
do conjunto da obra. Ao se fixar elementos em uma obra de arte deve-se certificar 
de que o local de fixação é o mais rígido e estável possível para aquele objeto. Para 
obras de arte bidimensionais (quadros), recomenda-se a fixação, quando possível, pela 
moldura da obra e não pelo restante da estrutura do chassi, pois “as molduras internas 
(passe-partout) ou forros nem sempre estão bem fixados na moldura principal, são 
frequentemente estreitos e podem rachar com a introdução de parafusos” (CCI NOTES 
10/3, 2016, tradução nossa). É importante frisar que caso haja necessidade de instalar 
novos fixadores, assim como para qualquer intervenção ou modificação no conjunto 
da obra ou sua moldura, deve-se consultar os responsáveis pelas mesmas e obter 
autorização.

A determinação do comprimento do prego ou parafuso e a espessura da moldura é 

4    Disponível em: < http://www.drywall.org.br>. Acesso em 18 Set. 2018.
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um procedimento essencial. É importante medir o comprimento do parafuso a ser 
utilizado nesta fixação, garantindo que ele seja menor do que a espessura do conjunto 
da moldura. O CCI NOTES 10/3 (2016) recomenda uma folga de 1,5cm entre a face do 
parafuso e a face externa da moldura principal pois “(...) podem causar ondulações 
elevadas na superfície decorativa se a ponta do parafuso se aproximar demasiado 
da face da madeira. Isso acabará resultando em rachaduras e perda de camadas 
decorativas” (CCI NOTES 10/3, 2016, tradução nossa). Os elementos mais utilizados 
para fixação de obras de arte são: gancho, escápula, pitão e argola em “D” (FIGURA 10).

Os parafusos do tipo pitão (FIGURA 10-b) também são utilizados fixos à obra, 
conectados a ganchos em “C” (FIGURA 10-c) com extremidade autobrocante ancorados 
na parede. Ao utilizar esse conjunto de fixação é necessário verificar se o diâmetro 
do anel é suficiente para manter a estabilidade da obra no caso de ser empurrada ou 
levemente movimentada. A opção pela escápula ou gancho em “L”  (FIGURA 10-d) para 
fixar na parede. pode facilitar o posicionamento posterior da obra, evitando rotações 
desnecessárias.

Outro método de fixação usual para a instalação de obras bidimensionais consiste na 
fixação de dois parafusos do tipo pitão (também conhecido como parafuso de olhal 
ou parafuso de argola) (FIGURA 10-b) ou fixadores de argola em “D” (FIGURA 10-a) no 
verso da moldura. Geralmente estes elementos são  encaixados em parafusos do tipo 
gancho (FIGURA 10-c) ou escápula (FIGURA 10-d) fixados na parede.

Argolas em “D” ou “em triângulo”, “ganchos de espelho” ou “ganchos de argola” (FIGURA 
10-a) são anéis, nas formas descritas, envoltos por uma chapa plana de metal fixada ao 
elemento por pregos ou parafusos. Quando for necessário fixar dois destes elementos 
em uma moldura recomenda-se a instalação alinhada dos mesmos para facilitar o 
nivelamento e garantir a distribuição equilibrada do peso da obra. A vantagem deste 
sistema de fixação é que as argolas são móveis, facilitando o posicionamento da obra, 
mas permanecendo vertical após a instalação. Estas argolas são comercializadas 
em vários tamanhos e cada tamanho é projetado para suportar determinado peso. 
Exceder o peso definido pode forçar a argola a abrir, desestabilizar a estrutura de 
fixação e comprometer a integridade da obra.

Outra forma de fixação utilizando argolas em “D” (FIGURA 10-a) no verso de obras 
de arte bidimensionais são as estruturas de arames. Nesta montagem um fio/arame 
é amarrado a duas cabeças de parafusos autobrocantes ou anéis tipo “D” formando 

F I G U R A  1 0  –  Elementos usuais para fixação de obras de arte. (a) Argola em “D”; 
(b) Pitão; (c) Gancho; (d) Escápula. Foto: Thais Costa
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um arco para posterior fixação à parede. Esta opção não é muito recomendada, pois 
sua segurança fica condiciona a resistência do fio/arame, sua fixação ao prego ou 
parafuso e a geometria de montagem do sistema. O cuidado nesta montagem está na 
direção formada pelos fios e suas tensões resultantes. É importante ressaltar que se 
o ângulo que o fio/arame formar com a horizontal for pequeno, a tensão no fio e, por 
consequência nos fixadores, crescerá demasiadamente.  Nas obras de arte, a alteração 
do sistema de fixação nem sempre pode constar no histórico de intervenções da peça. 

Para o peso elevado de algumas indica-se diferentes estruturas de fixação, caso seu 
peso exceda o limite de carga adequado para os sistemas de montagem apresentados 
anteriormente. Nestes casos, em vez de sustentar o peso da obra em poucos pontos 
de fixação, sustenta-se o peso da obra de forma mais equilibrada utilizando-se uma 
estrutura que permita distribuir a carga de forma linear. Uma solução usual são as 
estruturas conhecidas como suporte em cunha que são afixadas em todo o comprimento 
da peça. Neste sistema de fixação, um elemento de suporte fica no verso de toda a 
largura da obra e outro fixado na parede com a mesma largura; desta forma a obra é 
sustentada por completo. A quantidade de elementos de suporte fixados na obra, os 
materiais para elaboração destes elementos e as formas de encaixe (geometria) são 
variadas. É importante destacar que o uso deste sistema de fixação deve ser precedido 
da garantia da integridade e coesão do conjunto da moldura da obra. 

Quando uma obra tem peso ou dimensões muito grandes, pode-se, simultaneamente 
aos sistemas de fixação anteriores, instalar duas ou mais cantoneiras metálicas  (FIGURA 
11-a) para suporte adicional da parte inferior da obra. Considera-se uma obra grande 
ou pesada aquela que necessita de duas pessoas para carrega-la confortavelmente. As 
cantoneiras são posicionadas de modo a aliviar as tensões aplicada nos conectores, 
fixadores, argolas e na própria estrutura da moldura onde estes elementos estão 
instalados. Esta solução requer o conhecimento da estrutura da parede na qual a 
cantoneira será fixada. O alinhamento entre as cantoneiras é essencial para garantir 
a distribuição do peso da obra de arte (PREPARATION, ART HANDLING, COLLECTIONS 
CARE INFORMATION NETWORK, 2010, p.1).

As cantoneiras  (FIGURA 11-a) são instaladas apontando para cima, de modo que a parte 
inferior da moldura se apoia na parte interna da cantoneira, escondendo-a. Pode-se 
cortar o excedente da cantoneira, caso necessário, deixando uma extensão de braço 
com comprimento apenas o suficiente para apoiar a moldura. Assim, a cantoneira 
fica invisível ao nível do observador. Caso alguma parte da cantoneira ainda esteja 
visível, pode-se pintá-la para diminuir sua exposição (PREPARATION, ART HANDLING, 
COLLECTIONS CARE INFORMATION NETWORK, 2010, p.1). O uso de cantoneiras para 
auxiliar o suporte de obras de arte dever ser verificado e autorizado.

Em casos específicos de obras de grandes dimensões ou peso, no qual o responsável 
pela montagem não se sinta confiante com a utilização dos sistemas de fixação usuais 
aqui descritos, recomenda-se consultar o arquiteto responsável pelo espaço ou 
exposição, ou o engenheiro civil da instituição que recebe a exposição temporária.

A segurança contra roubo de obras de arte bidimensionais de pequenas dimensões 
também pode ser implementada através do sistema de fixação. Uma prática comum 
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entre os montadores de obras de arte é fixar um cabo de aço ou de nylon entre 
os parafusos que fixam o sistema da obra e da parede (FIGURA 11-b), unindo, até 
determinado comprimento, esses elementos. 

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

Os objetivos deste artigo foram alcançados com a confirmação da interdisciplinaridade 
e destaque da necessidade de inserção do profissional conservador-restaurador no 
âmbito do processo de montagem de exposições temporárias. Este artigo também 
ilustra uma das várias possibilidades de atuação deste profissional através da aplicação 
de todo ferramental teórico adquirido ao longo do curso de Conservação-Restauração 
de Bens Culturais Móveis. Merecendo destaque a importância da conservação 
preventiva, grande aliada na salvaguarda do patrimônio cultural.

A relevância deste artigo reside na apresentação simples e objetiva das condições 
preliminares e nomenclatura utilizada para os sistemas de fixação de obras 
bidimensionais. A autora acredita que este material será relevante para orientar, de uma 
maneira introdutória, conservadores-restauradores, artistas plásticos e museólogos 
que se depararem com o desafio de montar uma exposição temporária; evitando o 
uso de elementos inapropriados e a realização de intervenções inadequadas. 

Este trabalho não apresenta uma revisão extensiva de todos os sistemas de fixação 
disponíveis, mas apresenta ferramental teórico para elaboração de soluções criativas 
e eficientes para o sistema de fixação de obras de arte bidimensionais. O texto se limita 
a destacar de forma direta e objetiva elementos de fixação tradicionais e disponíveis 
no mercado brasileiro. 

A revisão bibliográfica abrangeu diversas áreas do conhecimento para propiciar a 
elaboração de um texto simples que possibilite a compressão de bibliografias mais 
elaboradas. A busca de referencial teórico revelou a carência deste tipo de informação 
no Brasil, quando comparado com o mercado exterior. Além de um alerta para a 
necessidade do estabelecimento de uma linguagem comum entre os profissionais do 

F I G U R A  1 1  –  Elementos de fixação e segurança para obras de arte. 
(a) Cantoneira metálicas com dimensões variadas; (b) Fixação de segurança com 
parafusos. Foto: Thais Costa
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setor de comércio e construção civil com os responsáveis pela exposição de obras de 
arte. Este elo é essencial para a preservação de obras de arte e desenvolvimento do 
setor.  
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3.2//CONSERVAÇÃO PREVENTIVA 
DE ARTE CONTEMPORÂNEA: 
ACONDICIONAMENTO E PROPOSTA 
DE MONTAGEM DOS OBJETOS 
INTEGRANTES DA PERFORMANCE 
MONEY MAN, DO GRUPO “O OITO”
Carolina Concesso Ferreira

R E S U M O 

A arte contemporânea apresenta diversos exemplos de obras efêmeras, e dentre elas 
estão as performances. Tais atos são únicos e, se não forem bem documentados, 
correm grande risco de serem inexequíveis em um momento posterior ou de não 
possibilitarem a correta interpretação da intenção do artista.  Apresenta-se neste 
trabalho a obra Money Man, de autoria do grupo “O Oito”, que foi exposta em 2000 no 
26º Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte e consiste em uma instalação resultante 
da apresentação dos elementos supostamente utilizados na duplicação de cédulas 
monetárias que foram distribuídas por Money Man em Recife, Pernambuco. Visando 
à preservação e remontagem futura da obra, foram acondicionados os elementos 
remanescentes da performance e elaboradas duas propostas de montagem: uma delas 
baseia-se no portfólio enviado pelos artistas no momento da inscrição para o Salão, 
enquanto a segunda foi elaborada a partir da documentação fotográfica realizada na 
ocasião da exposição da obra no 26º SNABH. O estudo da presente obra ratifica a 
importância da documentação e do registro de projetos de montagem por parte das 
instituições de guarda, nos quais sejam registradas informações a respeito da intenção 
do artista.

P A L A V R A S - C H A V E :  Performance. Documentação. Preservação.

A B S T R A C T

Contemporary art presents several examples of ephemeral artworks, and among 
them are performances. Such acts are unique and, if not well documented, are at 
great risk of being unreproducible at a later time, or of being misinterpreted on the 
artist’s intention. This study presents the work Money Man, authored by the group O 
Oito, which was exhibited in 2000 at the 26th National Art Salon of Belo Horizonte and 
consists of an installation thet presents the elements supposedly used for the doubling 
of the currency notes that were distributed by Money Man in Recife, Pernambuco. 
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Aiming at the preservation and future reassembly of the work, the remaining elements 
of the performance were packed and two assembly proposals were elaborated: one 
of them is based on the portfolio sent by the artists at the moment of registration 
for the Salon, while the second was elaborated from the hotographic documentations 
made by the 26th SNABH exhibition. The study of this work confirms the importance of 
documentation and registration of the assembly projects by the guard institutions, in 
which information about the artist’s intention is recorded.

K E Y  W O R D S :  Performance. Documentation. Preservation.

I N T R O D U Ç Ã O

Segundo José Mário Peixoto Santos, em um estudo acerca do histórico da performance 
art no Brasil e no mundo, publicado na Revista Ohun, em 2008, o artista Jack Bowman 
definiu a arte da performance da seguinte maneira: “A ação é verdade. Nada do que 
foi registrado é verdade. Nada do que foi dito é verdade. Somente a ação” (2008, p. 4). 
Em consonância com o artista, Santos afirma que:

Nossa análise do gênero performance parte da observação do próprio corpo 
do artista plástico em exibição no aqui e agora, nesse momento em que a 
participação do espectador é convocada para além da simples contemplação 
do corpo em performance. O mesmo não acontece quando apreciamos uma 
imagem ilustrativa em fotografia ou vídeo da ação ocorrida – esse mero registro 
de humores pretéritos, de um verbo no passado, o que já passou... (SANTOS, 
2008, p. 4-5)

Tais declarações podem ser consideradas verídicas na medida em que tal interpretação 
da performance encontra-se no campo das artes visuais. Dentre os diversos termos a 
que podemos nos referir para tratar da performance, está o termo live art que, em 
uma tradução literal, seria “arte ao vivo”. Nessa atmosfera, o que importa da ação é 
o que acontece no presente e não é preciso preocupar-se com sua preservação para 
tempos futuros. Porém, como acontece na obra Money Man, o próprio artista pode 
desejar manter viva sua obra por meio da possibilidade de diversas (re) montagens.

A obra em questão, Money Man, de autoria do grupo “O Oito”, foi exposta e premiada 
no Museu de Arte da Pampulha (MAP), durante o 26º Salão Nacional de Arte de Belo 
Horizonte (SNABH), em 2000, e adquirida pelo museu no mesmo ano. Trata-se de uma 
performance que consistiu em distribuir cópias de cédulas monetárias para diversas 
pessoas na zona boêmia da cidade de Recife. Esta ação foi registrada em fotos, 
que também compõem a obra, e exposta no Museu como uma instalação. Após a 
exposição no 26º SNABH, os elementos expostos pelos artistas para representar Money 
Man permaneceram no Museu. Tais peças são compostas por uma gama diversa de 
materiais, dentre eles encontra-se plástico, resina, papel, metais e tinta acrílica. 

A problemática principal de preservação apresentada pela obra girava em torno da falta 
de informações que pudessem proporcionar o máximo de entendimento sobre sua 
primeira apresentação. Havia, ainda, a necessidade de organização da documentação 
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da obra para futuras exposições, assim como a substituição do antigo sistema de 
acondicionamento. Dessa forma, o presente trabalho pretende expor o levantamento 
de informações a respeito da obra, visando a sua preservação e reexibição no futuro 
por meio da análise das suas vulnerabilidades, e apresentar o acondicionamento dos 
elementos remanescentes da performance e o manual de montagem da obra.1

S O B R E  A  O B R A  M O N E Y  M A N

Segundo informações contidas no portfólio enviado pelos artistas, o grupo O Oito 
possui “uma composição variada” (MARINHO JUNIOR; SILVA, 2000, s. p.). Tal informação 
nos faz cogitar a possibilidade de existirem mais componentes no grupo. No entanto, a 
pesquisa a respeito da obra confirmou a atuação apenas dos artistas Marcos Antônio 
da Silva e Braz Marinho Júnior.

A obra é composta pelos elementos de uma performance executada pelo grupo O Oito, 
aproximadamente um mês antes do 26º SNABH. Segundo informações do portfólio 
enviado ao Museu de Arte da Pampulha (MAP), Money Man é apresentado como um 
falsificador: “[...] Homem simples, brasileiro de hábitos e prazeres mundanos; que 
trabalha apenas para viver”. (MARINHO JUNIOR; SILVA, 2000, s. p.).

Com base nos poucos registros da obra, é possível indicar que o cenário criado pelos 
artistas foi composto de forma a simular o ambiente no qual o falsificador teria feito 
as cédulas. O cenário é composto por uma mesa na qual se observa tintas, esmaltes, 
resinas e ferramentas, uma máquina copiadora e as pilhas de cópias de cédulas 
monetárias. Na parede, próximo à mesa, foram fixadas fotografias do registro da 
execução da performance, além de recortes de revista com conteúdo erótico, um 
cartão postal com imagem do estado de Pernambuco e um cartão telefônico com 
imagem de uma camisa do time de futebol Sport Club do Recife (FIGURAS 1 e 2).

Por meio da data de execução presente na ficha de inscrição enviada pelos artistas aos 
organizadores do Salão, foi possível confirmar que a performance não foi executada 
no momento de sua exibição no 26º SNABH, mas no mês anterior à abertura do Salão, 
em agosto de 2000. Por isso, no momento de sua exibição na Quadrum Galeria2, a obra 
é uma instalação retratando uma performance executada anteriormente.

As publicações encontradas sobre o trabalho foram consultadas em uma tentativa de 
investigar a forma de catalogação da obra no Museu. Percebeu-se que, no momento da 
inscrição da obra, os artistas a classificaram como uma instalação, porém no catálogo 
da exposição “O Brasil Amanhã” não há especificação da tipologia da obra (FIGURA 3). 

1   No livro Entre Resíduos e Dominós: preservação de instalações de arte no Brasil, a pesquisadora Magali Melleu 

Sehn (2014) apresenta questões relacionadas à preservação de arte contemporânea. A autora fornece um panorama 

a respeito de protocolos de documentação de tais obras, tratando da atuação de importantes instituições, além de 

analisar o papel do artista enquanto importante fonte de informações sobre seu trabalho. Vale ressaltar, entretanto, 

que este artigo não versará a respeito desse tema.

2     Durante o 26º SNABH, diversas galerias expuseram as obras selecionadas para o Salão. A Quadrum Galeria, que está 

localizada na Avenida Prudente de Morais, 78 - Cidade Jardim, Belo Horizonte, exibiu a obra estudada neste trabalho.
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Segundo consta na ficha técnica do Salão, presente em uma publicação do Museu 
de Arte da Pampulha a respeito dos salões de arte da capital, a obra enquadra-se na 
categoria instalação/objeto (MAP, 2009, p. 222). Já o “Inventário: Museu de Arte da 
Pampulha”, por sua vez, considera-a um políptico com 38 partes (MAP, 2010, p. 152) 
(FIGURA 4).

F I G U R A  1  –  Os artistas Braz Marinho Júnior, 
à direita, e Marcos Antônio da Silva, à esquerda, 
juntamente com a obra Money Man em um registro da 
Quadrum Galeria durante o 26º SNABH. Fonte: Arquivo 
da Quadrum Galeria, 2000.

F I G U R A  2  –  Ambiente montado para a 
exposição da obra Money Man, na Quadrum 
Galeria. Fonte: Catálogo da exposição “O Brasil 
Amanhã”.

F I G U R A  3  –  Obra Money Man 
no catálogo oficial da exposição 
“O Brasil Amanhã”, do 26º SNABH. 
Foto: Carolina C. Ferreira, 2014.

F I G U R A  4  –  Imagem da obra 
publicada no Inventário: Museu de 
Arte da Pampulha, em 2010. Foto: 
Carolina C. Ferreira, 2014.
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Em nenhum dos catálogos e livros consultados, foi possível obter uma descrição 
precisa da obra, tampouco da ação realizada pelos artistas. No entanto, a observação 
in situ da obra e as fotografias que a acompanham forneceram informações a respeito 
dos materiais que a compõem e de como a performance pode ter sido realizada. 
Os materiais que foram armazenados pelo Museu após a exposição são: a máquina 
copiadora da marca Gestetner (acompanhada pela tampa metálica que a recobre), 
cópia de cédulas monetárias, tintas acrílicas, esmaltes sintéticos, estilete, espátula, 
resina, fotografias coloridas que registraram parte das ações da performance, recortes 
de revistas, um cartão postal e um cartão telefônico.

As únicas referências visuais sobre a forma de exibição da obra no passado foram 
encontradas no arquivo da Quadrum Galeria e no verso da capa do catálogo “O Brasil 
Amanhã”. As demais imagens, encontradas no inventário do Museu e no interior do 
catálogo da exposição, apenas apresentam a máquina e os demais itens.

Apesar da importância desses registros, tais imagens revelam a necessidade da 
documentação visando à remontagem das obras de arte contemporâneas. A 
documentação desse tipo de obra deve priorizar o registro minucioso de cada elemento 
da obra e sua relação com o todo. As instituições de pesquisa visitadas para obtenção 
de informações sobre a obra foram o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 
(APCBH), o Centro de Documentação e Pesquisa do Museu de Arte da Pampulha 
(CEDOC-MAP) e a Quadrum Galeria.

C O M E N T Á R I O S  A C E R C A  D O  E S TA D O  D E  C O N S E R V A Ç Ã O

O laudo do estado de conservação da obra, preenchido na ocasião da inscrição no 
26º SNA, no dia 19 de setembro de 2000, mostra-nos que a obra apresentava danos 
semelhantes aos encontrados no momento de sua aquisição. Com o tempo, tais danos 
potencializaram-se e percebe-se que o estado de conservação das peças é decorrente 
do agravamento de danos já existentes.

Os principais danos observados na peça foram 
sujidades, dobras e rasgos em algumas notas; 
os maços de notas possuem resquícios de goma 
elástica (FIGURA 5) e fita adesiva; tanto a capa 
quanto a máquina apresentavam perda da camada 
pictórica, de suporte e oxidação do metal (FIGURAS 6, 
7 e 8); as latas de esmaltes sintéticos apresentavam 
corrosão em alguns pontos e vitrificação do resíduo 
de esmalte vermelho presente no exterior da lata; as 
fotografias possuíam marcas de digitais e manchas 
de cola deixadas, provavelmente, no momento 
da elaboração dos quadros; a parte metálica da 
espátula apresentava oxidações; o estilete não 
possuía lâmina e as bisnagas de araldite não 
apresentavam nenhum dano.

F I G U R A  5  –  Resquício de goma 
elástica em um dos maços de cédulas. 
Foto: Carolina C. Ferreira, 2014.
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F I G U R A  6  –  Oxidação ativa presente 
na base da máquina copiadora. Foto: 
Carolina C. Ferreira, 2014.

Os rótulos rasgados e as manchas de tinta nas tampas dos respectivos potes (FIGURA 
9), os escorrimentos no exterior das embalagens das latas de esmaltes sintéticos, as 
manchas de tinta branca no estilete e na espátula podem ser consideradas marcas de 
uso. As inscrições constantes nas cédulas (FIGURAS 10 e 11), além de algumas marcas 
de tinta nos recortes, foram consideradas intervenções dos artistas.

F I G U R A  7  –  Oxidação ativa 
presente em uma das peças da 
máquina copiadora. Foto: Carolina C. 
Ferreira, 2014.

F I G U R A  8  –  Oxidação ativa ativa e 
perdas de suporte e camada pictórica 
presentes na capa da copiadora. Foto: 
Carolina C. Ferreira, 2014.

F I G U R A  9  –  Rótulo rasgado e 
manchas de tinta em um dos potes de 
tinta. Foto: Carolina C. Ferreira, 2014.

F I G U R A  1 0  –  Inscrições feitas 
pelos artistas nas cópias de cédulas 
monetárias destacadas em vermelho. 
Foto: Carolina C. Ferreira, 2014.

F I G U R A  1 1  –  Inscrições feitas 
pelos artistas nas cópias de cédulas 
monetárias destacadas em vermelho. 
Foto: Carolina C. Ferreira, 2014.
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A mistura de materiais feita pelos artistas no momento de composição da obra é 
responsável por possíveis danos decorrentes de fatores intrínsecos aos materiais. A 
esse respeito, nota-se a suscetibilidade do papel aderido à máquina copiadora de metal 
à oxidação ativa presente nela devido às possíveis manchas que seriam causadas no 
papel pelo contato com o metal oxidado. As gomas elásticas e fitas adesivas juntam-se 
às cópias de cédulas que compõem os maços de notas, além de também terem sido 
utilizadas fitas adesivas para a fixação dos recortes de revistas nas paredes. Dessa 
forma, o envelhecimento desses materiais faz com que resquícios desses elementos 
penetrem entre as fibras do papel, causando manchas, além das perdas de suporte 
causadas nos recortes. A dobra feita nos papéis dos maços resulta em vincos em tais 
regiões, devido à histerese que denomina “todo processo que provoca uma alteração 
que não é desfeita em um segundo processo reversível” (CURA D’ARS, 2012, p. 128). 
E, finalmente, além da utilização de elementos que conferem acidez ao papel das 
fotografias, os quadros de fotografias não possuem proteção para a parte frontal das 
fotos (FIGURAS 12 e 13). 

A partir da observação da suscetibilidade dos elementos da obra aos dez agentes de 
deterioração (a saber: forças físicas, roubo / vandalismo, fogo, água, pragas, poluentes, 
luz e radiação UV e IR, temperatura incorreta, umidade relativa incorreta e dissociação), 
percebeu-se que a rotina de conservação do Museu faz com que os riscos decorrentes 
da maioria dos agentes citados sejam pouco representativos. Apenas os riscos advindos 
da umidade relativa incorreta, da dissociação e das forças físicas, principalmente o 
manuseio inadequado, possuem, de fato, representatividade para a obra.

Durante a pesquisa, observou-se que a porcentagem média de umidade relativa 

F I G U R A  1 2  –  Parte frontal da montagem das fotografias feitas pelos 
artistas. Foto: Carolina C. Ferreira, 2014.

F I G U R A  1 3  –  Parte parte posterior da montagem das fotografias feitas 
pelos artistas. Foto: Carolina C. Ferreira, 2014.
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mantida pelo aparelho de ar condicionado do Museu (valores de UR entre 55 e 60%) 
poderia agravar a oxidação ativa apresentada pelos elementos metálicos da obra. Com 
relação à possibilidade de dissociação, tal risco apresentava certa relevância devido ao 
fato de alguns elementos da obra não terem sido catalogados no inventário realizado 
pelo Museu, sendo 40 elementos e não 38, como indicado no inventário. Já em relação 
às forças físicas, percebeu-se que, devido ao considerável peso da máquina, algum 
manejo inadequado durante sua movimentação poderia causar sua queda e o impacto 
a danificaria consideravelmente.

A P R E S E N TA Ç Ã O  D O  A C O N D I C I O N A M E N T O  D O S 
E L E M E N T O S :  D I S C U S S Ã O  D E  P R O P O S TA S

A proposta de acondicionamento surge como uma medida de conservação preventiva, 
visando impedir que os elementos que constituem a obra sofram novos danos. 
As embalagens elaboradas foram desenvolvidas de modo a utilizarem materiais 
quimicamente estáveis, uma vez que acompanharão as peças por um longo tempo.

A proposta foi elaborada a partir de uma conversa com a conservadora responsável 
pela coleção, Luciana Bonadio (informação verbal)3, visando pautar-se em materiais 
disponíveis no setor, indicados para a conservação de obras de arte. Além dos materiais 
disponíveis no Museu, a proposta de acondicionamento da máquina fornece opções 
de materiais de baixo custo, que também podem ser utilizados para esse fim. 

Como mencionado anteriormente, a máquina é pesada e encontra-se acondicionada 
sobre uma placa de espuma de polietileno que já possui indícios de desgaste. Portanto, 
seria necessária a utilização de material resistente e bastante rígido para suportar o 
peso. Diante das possibilidades vislumbradas, a partir da gama de materiais existentes 
e do que está ao alcance da instituição, duas possibilidades foram desenvolvidas.

A C O N D I C I O N A M E N T O  D A  M Á Q U I N A  C O P I A D O R A  D A  M A R C A 
G E S T E T N E R

Uma das opções seria o uso do Poli (metacrilato de metila) (PMMA), também conhecido 
como acrílico, para a confecção de uma caixa que fosse capaz de suportar a máquina, 
protegê-la das partículas de poluentes do entorno e reduzir a incidência direta de 
luz visível, por meio do uso de material opaco. O acrílico ainda possibilita a proteção 
contra radiação UV, uma vez que é possível adquirir esse material com um filtro para 
essa radiação já incorporado (GRANATO, 2003). O acrílico possui excelente resistência, 
considerável durabilidade química e baixo índice de inflamabilidade (FRANÇA, 2010; 
USP, 2014). Segundo o Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Universidade 
de São Paulo, este material pode permanecer em bom estado de uso por 25 anos, caso 
seja mantido em boas condições de conservação, e pode ser formulado de forma a 
não se inflamar (USP, 2014) (FIGURA 14).

3     Informação fornecida por Luciana Bonadio, no Museu de Arte da Pampulha, em outubro / 2014.
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A segunda opção indica o uso de materiais disponíveis no setor e que seriam mais 
acessíveis à instituição, não deixando de atender às demandas de conservação para 
a obra. A base de espuma de polietileno seria mantida, e apenas seria indicada 
a substituição da placa utilizada atualmente, devido ao desgaste mencionado 
anteriormente. O filme de poliéster seria indicado como opção para o recobrimento 
da máquina, visto que é um material leve e não aumentaria o peso da máquina sobre 
a espuma (FIGURA 15).

A C O N D I C I O N A M E N T O  D A S 
C É D U L A S  M O N E T Á R I A S 
A V U L S A S  /  R E C O R T E S 
E  C A R T Õ E S

As cédulas monetárias avulsas, os 
recortes de revista, o cartão telefônico 
e o cartão postal encontravam-se 
acondicionados em um envelope de 
papel Glassine e foram acondicionados 
em envelope de papel alcalino de 
alta gramatura (240gr/m2) com 
entrefolhamento de papel alcalino de 
gramatura mediana (90gr/m2). Devido 
ao tamanho dos cartões inseridos nesse 
envelope, estes foram fixados a uma 
folha de papel por meio de cantoneiras, 
também de papel alcalino (FIGURA 16).

A C O N D I C I O N A M E N T O  D O S  Q U A D R O S  D E  F O T O G R A F I A S

A proposta de acondicionamento para os quadros de fotografias objetivou garantir 
a sua imobilização em uma base elaborada com espuma de polietileno, contendo 

F I G U R A  1 4  –  Caixa de acrílico opaco proposta 
para a máquina.  Desenho: Carolina C. Ferreira, 
2014.

F I G U R A  1 5  –  Caixa de acrílico opaco proposta 
para a máquina.  Desenho: Carolina C. Ferreira, 
2014.

F I G U R A  1 6  –  Envelope para acondicionamento 
das cédulas avulsas monetárias, recortes de revistas 
e cartões. Na foto vemos os recortes menores 
acondicionados em folha de papel alcalino por meio 
de cantoneiras.  Desenho: Carolina C. Ferreira, 2014.
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encaixes que garantirão que as peças se mantenham firmes e afastadas umas das 
outras. A base foi forrada com uma camada de não tecido (utilizou-se entretela de 
papel sem cola), a fim de garantir que a espuma não causasse nenhuma abrasão aos 
quadros. A solução encontrada para inibir os possíveis danos causados por partículas 
de poluentes às áreas de emulsão fotográfica foi o uso de uma película de filme de 
poliéster. Para eliminar também a possibilidade de danos por incidência de radiação 
UV, é possível optar por um filme que possua filtro para essa radiação (GRANATO, 2003). 
O poliéster é um dos materiais indicados para o acondicionamento de fotografias, 
assim como o polietileno de alta densidade (PEAD) e o polipropileno (PP) (CARVALHO; 
FILIPPI; LIMA, 2002). Tais materiais permitem que a fotografia seja visualizada sem 
que a remoção da embalagem se faça necessária, evitando o manuseio da obra. Já 
em relação à base onde os quadros foram encaixados, como alternativa para o uso de 
espuma de polietileno é possível optar pelo Foam Board, uma espuma de poliestireno 
extrudado (EPE), revestida com papel (FIGURA 17) .

A C O N D I C I O N A M E N T O  D O S  M A Ç O S  D E  C É D U L A S 

Os maços de cédulas monetárias foram 
acondicionados em caixa de papel alcalino 
de alta gramatura (300g/m2), confeccionada 
sob medida. Usualmente, recomenda-se que 
os documentos sejam desdobrados para o 
acondicionamento, desde que isso possa 
ser feito sem causar danos a eles (OGDEN, 
2001). Devido ao fato de que as fibras já 
danificadas pelas dobras podem ser mais 
afetadas, caso sejam desfeitas sem a correta 
planificação, e visando respeitar a proposta 
apresentada pelos artistas, a desmontagem 
dos maços não foi executada (FIGURA 18).

F I G U R A  1 7  –  Base de polietileno confeccionada 
para acondicionamento dos quadros de fotografias. 
Foto: Carolina C. Ferreira, 2014.

F I G U R A  1 8  –  Caixa de papel alcalino para 
acondicionamento dos maços, ao centro da base 
de polietileno. Foto: Carolina C. Ferreira, 2014.
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A C O N D I C I O N A M E N T O  D O S  I T E N S  D E  P E Q U E N O  P O R T E 

A mesma base de polietileno foi utilizada para imobilizar os itens de pequeno porte 
soltos dentro da caixa. Para as tintas e os esmaltes, foram escavados orifícios na 
base que permitiam o encaixe dos itens. Os orifícios receberam a mesma proteção 
de não tecido antes de os itens serem encaixados.  Assim como os maços de cópias 
monetárias, as ferramentas foram acondicionadas previamente em uma caixa de 
papel alcalino que, posteriormente, foi encaixada na base. Abaixo, é possível verificar 
o acondicionamento de parte dos elementos da obra (FIGURA 19).

O sistema de acondicionamento antigo da obra já utilizava a caixa de polipropileno, e a 
opção por manter o mesmo método de acondicionamento para os itens considerou o 
espaço reduzido destinado à obra na Reserva Técnica e a inércia química do polímero 
utilizado. As quatro bases de espuma de polietileno que acondicionam as fotografias 
ocupam o fundo da caixa e correspondem à base do sistema de acondicionamento. 
Logo após, a base de espuma que acondiciona as tintas, esmaltes, maços monetários, 
ferramentas e resina é posicionada. O envelope elaborado para os recortes é 
posicionado por último, no espaço existente entre as bases e a parede da caixa, pois 
o apoio proporcionado pelas cinco bases de espuma garante seu posicionamento na 
posição vertical dentro da embalagem (FIGURA 20).

D O C U M E N TA Ç Ã O  E  P R O P O S TA  P A R A 
R E M O N TA G E M  D A  O B R A  M O N E Y  M A N

Diante da importância da preservação da intenção dos artistas para a documentação de 
obras de arte contemporâneas, a primeira proposta de montagem para a obra baseou-
se no único registro escrito deixado pelos artistas: o portfólio entregue para inscrição 
no Salão. Segundo este portfólio, os artistas afirmam que o ambiente da instalação 
seria composto por uma mesa, a máquina, o dinheiro e, na parede, as fotografias 
com registros de algumas situações vivenciadas por Money Man. Considerando tais 
indicações, alguns materiais acondicionados na Reserva Técnica do Museu, como as 
tintas e os esmaltes, seriam deixados de fora da próxima exposição. 

F I G U R A  1 9  –  Bases de polietileno e envelope 
de papel alcalino utilizados no acondicionamento. 
Foto: Carolina C. Ferreira, 2014.

F I G U R A  2 0  –  Acondicionamento final dos 
elementos da performance Money Man. Foto: 
Carolina C. Ferreira, 2014.
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Não foi possível precisar a ordem proposta pelos artistas para as fotografias fixadas 
na parede. Porém, uma análise do conteúdo de cada uma das cenas dos quadros 
possibilitou a proposição de uma ordem que conduziu, também, à classificação dos 
números de registro conferidos à obra. A organização da sequência de fotos iniciou-se 
com a identificação de dois momentos retratados pelas fotografias: a confecção das 
cédulas e a distribuição das notas pelas ruas. Observou-se que as imagens referentes 
à confecção das notas ocorrem no período noturno e inicia-se, também nesse período, 
a entrega das cédulas pelas ruas, por isso os quadros que correspondem a tais 
imagens foram posicionados logo após a sequência inicial de confecção das cédulas. 
Os quadros correspondentes às cenas de distribuição do período diurno ocupam os 
últimos lugares da organização proposta. A visão geral da proposta 1 pode ser vista na 
imagem a seguir (FIGURA 21).

Ainda considerando a relevância da proposta dos artistas para a exibição de seus 
trabalhos, é importante ponderar que a montagem da exposição realizada na Quadrum 
Galeria foi coordenada pelos próprios artistas. Sendo assim, tal exposição também 
se mantém como um registro legítimo da intenção destes. Por isso, a proposta de 
montagem elaborada a seguir agrega os materiais acondicionados na Reserva, que 
fizeram parte da primeira exposição da obra. Nesta proposta, a ordenação das 
fotografias supracitada é mantida e os demais elementos que compõem a obra foram 
incluídos, com exceção da capa metálica da máquina, seguindo ao máximo a disposição 
original (FIGURAS 22, 23 e 24).

Vale destacar dois elementos que se encontram na fotografia da galeria, porém não 
foram representados: a flanela sobre a mesa e as pinturas na parede, próximas aos 
recortes. A flanela não foi acondicionada pelo Museu, por isso optou-se por não a 
representar. Já as manchas de tinta na parede correspondem a ações dos próprios 
artistas durante a montagem da exposição e, por isso, sugere-se que não sejam refeitas 
em uma próxima montagem.

Para ambas as propostas, recomenda-se que sejam utilizados apenas os materiais 

F I G U R A  2 1  –  Proposta de montagem de acordo com o portfólio dos 
artistas: visão geral da sala de exposição.  Elaboração: Carolina C. Ferreira, 
2014.



// 128

Pesquisa em Preservação de arte moderna e ContemPorânea: Coletânea i

remanescentes da primeira exposição da obra. Apesar de as cédulas monetárias 
avulsas serem cópias, elas possuem inscrições inseridas pelos próprios artistas. Outro 
importante ponto a ser enfatizado é o fato de que tal instalação de arte não é um 
site specific, ou seja, não foi uma proposta desenvolvida unicamente para o espaço 
da Quadrum Galeria. Por isso, as medidas exatas existentes entre cada elemento 
disposto na mesa ou na parede não foram adicionadas ao projeto de montagem. A 
obra se adaptará ao próximo ambiente em que for exposta, sendo necessário apenas 
respeitar a posição de cada elemento, conforme indicado nas propostas.

F I G U R A  2 2  –  Proposta de montagem de acordo com a exibição no Salão: vista da parede dos recortes.  
Elaboração: Carolina C. Ferreira, 2014.

F I G U R A  2 3  –  Proposta de montagem de acordo com com o portfólio dos artistas: visão geral da sala 
de exposição.  Elaboração: Carolina C. Ferreira, 2014.
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F I G U R A  2 4  –  Proposta de montagem de acordo com a exibição no Salão: visão superior da mesa da 
instalação.  Elaboração: Carolina C. Ferreira, 2014.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

A obra em questão ilustra a problemática da preservação de obras que são resultados 
de performances. Geralmente, preserva-se o registro das ações, em vídeos e 
fotografias. No caso da obra em questão, não houve nenhum registro por escrito da 
ação, tampouco audiovisual. O único registro fotográfico que constitui o trabalho do 
grupo O Oito corresponde a registros ocorridos durante a execução da performance.

O desenvolvimento deste trabalho permitiu confirmar a importância da aplicação 
de novos protocolos de documentação para obras de arte. Preocupados com a 
dissociação das informações a respeito da arte contemporânea, diversos institutos 
dedicam-se a estudos dessa vertente. Dentre eles está o International Network for 
the Conservation of Contemporary Art (INCCA) que desenvolve vários projetos no 
campo da arte contemporânea. Um deles, o projeto Inside-Installations: Preservation 
and Presentation of Installation Art, reúne diversas publicações sobre o tema de 
documentação e dedica-se especificamente a instalações de arte. Por meio desse 
projeto, é possível identificar outras possibilidades existentes para a documentação de 
instalações de arte, por exemplo, no que diz respeito à dimensão da obra, ao registro 
de som e imagens.

Em relação ao trabalho desenvolvido, vale ressaltar que o maior desafio apresentado 
pela obra foi identificar a função de cada elemento dentro da instalação e distinguir 
as diversas marcas causadas pelos artistas dos danos que a obra apresentava. Por 
meio do estudo do histórico de exibição da obra, foi possível obter informações que 
subsidiaram as definições de marcas de uso e interferências do artista, uma vez que 
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foram os próprios artistas que a montaram durante o 26º SNABH. O trabalho também 
revelou a complexidade da conservação de obras com uma gama diversa de materiais 
e a importância do estudo da relação que estes estabelecem uns com os outros no 
momento de elaboração de propostas de conservação.

Com isso, infere-se que a arte contemporânea segue apresentando inúmeros desafios 
aos conservadores, não somente devido à problemática referente à documentação, 
mas também devido aos inúmeros materiais que são empregados num mesmo 
trabalho e ao relevante papel que o artista desempenha para o conhecimento da obra.
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4.1// UNA APROXIMACIÓN A LA 
HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN 
DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN 
MÉXICO  (2004-2019)
Claudio Hernandez e Jo Ana Morfin

A B S T R A C T

A short review of the History of Contemporary Art Conservation in Mexico (2004-2019)

This paper describes the development of the theory and practice of contemporary 
art conservation in Mexico.  The year 2004 marks a stepping stone for professional 
training, when The National School of Conservation (ENCRyM) started a Seminar on 
the Conservation and Restoration of Modern and Contemporary Painting. Rapidly, this 
Seminar changed conceptual frames to research, propose and treat contemporary art.

In terms of theory, the Seminar explored European and American literature from the 
1990´s and early 2000. Additionally, vast range of materials used by Mexican artists 
such as plastics, organic materials, metals and media were studied. The Seminar 
has brought to light several concerns and new dynamics: for instance, roles and 
responsibilities among curators, conservators, and technicians; also the relationship 
between scholars, students and museum’s professionals. In order analyze this further, 
this paper presents two cases of study of Mexican artists, where questions about 
materiality, authenticity, re-enacment, variability, and conservation are discussed. 
The cases stress the challenges of professional and institutional roles; as well as the 
attempts for establishing a Mexican Network as means to create a common ground to 
preserve contemporary artistic heritage. It also mentions, the role of the museum in 
developing practical skills among students.

K E Y  W O R D S :  Conservation. Contemporary Art. Professionalization. Study cases.

I N T R O D U C C I Ó N

Este texto relata –desde el punto de vista de dos conservadores cuya práctica profesional 
se enfoca al cuidado de la producción artística actual– cómo se han desarrollado en 
la teoría y práctica de la conservación del arte contemporáneo en México. Como todo 
relato, esta historia es parcial; sólo pretende contribuir a los procesos de reflexión 
en torno a nuestra disciplina y sensibilizar a los lectores sobre   la importancia de 
crear espacios permanentes de formación dedicados no sólo al rescate, estudio y 
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reactivación de obras artísticas y acervos documentales contemporáneos, sino a la 
discusión formal de teorías y prácticas, que desde un enfoque multidisciplinario y 
transversal,  coadyuven al enriquecimiento de la conservación-restauración de los 
nuevos dominios del patrimonio.

A diferencia de otros países como Alemania, Estados Unidos, Holanda, Suiza entre 
otros, en México no existen grados de profesionalización o posgrados orientados 
específicamente a la conservación de colecciones de arte contemporáneo o bien a la 
preservación de acervos relacionados con tecnologías analógicas y digitales. Mientras 
museos, organizaciones culturales, bibliotecas, archivos, galerías de arte y un gran 
abanico de instituciones de memoria en Norte América y Europa, incrementan sus 
colecciones y acervos integrando obras / documentos en medios electrónicos y digitales, 
instalaciones y performances, de igual modo cuentan con áreas especializadas, 
departamentos o coordinaciones que investigan, preservan y generan estrategias 
de circulación para éste tipo de colecciones, en México fue hasta el año 2004 que se 
consolidó dentro de la licenciatura ofrecida por la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía (ENCRyM) un módulo optativo que planteó acercarse 
a las problemáticas de conservación del arte moderno. Antes de esta opción de 
formación, nuestro país enfrentaba una falta generalizada de profesionalización para 
la salvaguarda del patrimonio artístico contemporáneo. Los procesos de conservación 
de obras modernas y contemporáneas se realizaban por los artistas mismos, en 
talleres particulares y –de manera casi exclusiva y dominante– por personal del Centro 
Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble dependiente del 
Instituto Nacional de Bellas Artes (CENCROPAM).

A casi quince años de la ampliación de la oferta académica de la ENCRyM, consideramos 
pertinente profundizar en sus aportaciones y los cambios que ha enfrentado, así como 
describir lo que ha pasado fuera de los recintos académicos, el rol que han tenido ciertos 
curadores, conservadores, artistas y museos para el desarrollo de “redes de cuidado” 
y comunidades de práctica en el ámbito de la conservación de arte contemporáneo. 

L O  M O D E R N O  Y  L O  C O N T E M P O R Á N E O  E N  L A 
C O N S E R V A C I Ó N - R E S TA U R A C I Ó N

“La conservación está íntimamente ligada con 
el gusto contemporáneo y los valores de cada época”

ValeriéMagar

La conservación como disciplina se va adaptando y evolucionando conforme a las 
mentalidades y conceptos de cada época, afirma la investigadora y restauradora 
ValerieMagar (ARROYO, 2018, p. 13). Para los estudiantes de Restauración en la 
Licenciatura de la ENCRyM del periodo de 1999-2004, las clases de teoría eran impartidas 
por el restaurador Jaime Cama y en cada seminario-taller se abordaba desde una 
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“perspectiva teórica actualizada” los procesos de intervención aplicados en los objetos. 
La contemporaneidad  de las teorías de la conservación, se entendía como la cita de 
las ideas de Césare Brandi y Paul Philliphot en un contexto actual. Esta situación desde 
nuestro punto de vista resultó anacrónica, por lo que despertó un interés por conocer 
teorías y prácticas que abarcaran y respondieran a las necesidades del arte actual. 

Un nuevo ciclo para la formación como restaurador, para la ENCRyM, y en cierta medida 
para el INAH, tuvo lugar a partir del 2004.  En ese año, la restauradora Raquel Huerta 
después de una serie de acuerdos con la dirección de la ENCRyM logró  insertar en la 
oferta de talleres optativos el Semanario Taller de Restauración de Obra Moderna. A 
partir de la confirmación del taller, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer 
otros tipos de patrimonio, así como relacionarse con problemáticas específicas de 
materiales modernos y contemporáneos. El seminario permitió el acceso a  bibliografía 
actualizada y especializada sobre la teoría y la práctica de la conservación de arte 
moderno y contemporáneo, dando pie a que los alumnos se familiarizaran con 
las tendencias más actuales realizadas en Europa y Norteamérica. Dentro de las 
herramientas que fueron centrales en la formación de los alumnos de este seminario-
taller están: el “Modelo de toma de decisiones” así como la “Entrevista con el artista”, 
de igual modo el “Modelo de documentación” (HUMMELEN, 1997, p. 180) 

El seminario-taller fue modificándose con los años, nosotros identificamos dos 
transformaciones sustanciales:  la primera es el cambio en el nombre: de Seminario 
Taller de Restauración de Pintura Moderna a Seminario Taller de Restauración de Arte 
Moderno y Contemporáneo.Con esta modificación el seminario denota un interés en 
ampliar sus campos de estudio, incluyendo un abanico más complejo del universo de la 
creación artística actual. La segunda transformación es una estrategia de colaboración 
entre la academia y los espacios de práctica: los museos. 

En 2010   se estableció la primera colaboración entre el seminario-taller y el área 
de conservación del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). Ese año 
específicamente se realizó práctica profesional de los alumnos dentro de las actividades 
del Laboratorio de Restauración. Para el año 2011 se planteó con las profesoras 
titulares que una pieza de la colección MUAC se interviniera en la Encrym. De 2011 a 
la fecha se han estudiado y restaurado un total de 10 obras (a veces integradas por 
varios elementos) de diferentes materialidades, concepciones artísticas y estados de 
conservación: ejemplo de esta diversidad son las máscaras de látex que pertenecen a 
la obra Museo Salinas de Vicente Razo, o una obra textil que integra hojas de maíz de 
Marta Palau.De esta forma el MUAC ha contribuido a que los estudiantes se enfrenten 
no sólo a una vasta pluralidad de materiales sino a diferentes agentes del ecosistema 
del arte contemporáneo: artistas, asistentes, familiares, proveedores, coleccionistas, 
científicos, historiadores, etc. Es importante resaltar que en esta apertura de la pintura 
a un campo expandido de materiales, la función del MUAC ha sido complementar la 
formación de los estudiantes mediante la metodología de casos de estudio, ya que 
siempre se discuten dichos casos con la Subdirección de Colecciones y el Laboratorio 
de Restauración, por lo que se comprenden las necesidades que tiene un espacio 
museístico, y en general una colección pública, que puede diferir mucho de agentes 
particulares (FIGURA 1).
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La complejidad material de las obras contemporáneas así como la diversidad de 
agentes involucrados en el ciclo del arte pone de manifiesto la necesidad de conocer 
qué esfuerzos y propuestas se estaban desarrollando en otros países, lo que dio 
como resultado que en el periodo 2011-2014 conjuntamente se lograran organizar 
cuatro encuentros internacionales de conservación con el fin de traer especialistas 
en la materia a México. Estos fueron Presentación de INCCA (International Network 
fortheConservation of Contemporary Art) en México (2011), Estrategias de 
Conservación (2014) y Simposio Internacional de Preservación Audiovisual y Digital: 
Archivos Contemporáneos -SIPAD (2014), SafeguardingSound and ImageCollections 
SOIMA-LATAM (2014). El principal objetivo fue entender marcos teóricos, metodologías, 
nuevos cuestionamientos, así como trabajo práctico a través de talleres y seminarios 
impartidos para grupos de especialistas mexicanos. Las principales instituciones 
involucradas fueron la ENCRyM, el MUAC, la Coordinación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural (CNCPC), el Centro Nacional de Conservación y Registro del 
Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam- INBA), Museo y Fundación Jumex así como el 
ICROM. En dichos encuentros se discutió la posibilidad de integrar una red de trabajo 
de los especialistas mexicanos y a su vez fomentar un intercambio activo con grupos 
de iberoamérica. Una de las conclusiones ante la falta de un apoyo internacional 
para concretar la propuesta de la red, fue trabajar a nivel nacional; a este respecto, 
si bien formalmente no se fundó un grupo, han continuado las colaboraciones entre 
instituciones e individuos. Ejemplo de este intercambio es el vínculo que existe entre 
la Encrym y el MUAC. También para el año 2019 se vislumbran varios proyectos 
internacionales: Preservation and ArchivingSpecialistInterestGroup (PASIG), Reunión 
Bianual del Grupo de Arte Moderno y Contemporáneo de ICOM-CC. 

Si bien este tipo de eventos ayudan a sensibilizar a los presentes y futuros conservadores 
con retos, problemáticas, metodologías, formas de trabajo y líneas de investigación 
que no se han incluido en ningún programa académico, consideramos necesario 
que los programas de formación se adecuen y ofrezcan espacios permanentes para 

F I G U R A  1  –  Estudiantes del 
Seminario Taller durante diagnóstico 
de obra en las instalaciones del Muac. 
Septiembre 2017. Imágenes cortesía de 
los artistas/ Muac.
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la actualización de las teorías y prácticas de la conservación que den respuesta 
a problemáticas de patrimonio cultural y artístico actual. Es prioritario crear 
transversalidades entre las instituciones de memoria GLAM  para generar prácticas 
afines que permitan el cuidado integral del patrimonio artístico reciente.  Así mismo 
nos parece pertinente  colaborar con otras disciplinas y grupos de Humanidades 
Digitales para ampliar y consolidar líneas de trabajo, metodologías y prácticas en la 
conservación del arte contemporáneo.

Mientras que en Europa y Estados Unidos se han ampliado los ámbitos de la conservación, 
creándose conceptos o sub disciplinas como “Time-based media conservation”, en 
México seguimos sin poner atención a este tipo de patrimonio. La conservación en 
nuestro país debe incluir en su oferta académica módulos de formación teórico-
prácticos que den respuesta a las necesidades específicas del patrimonio artístico 
contemporáneo en medios electrónicos y digitales, así como a prácticas performativas 
e inmateriales como el arte performance, danza, etc.  Queremos destacar que la falta 
de formación en los futuros restauradores en la especialidad de “Time-based media 
conservation”, así como la falta de políticas integrales desde las instituciones que 
coadyuven a la documentación, estudio, preservación y transmisión de obras artísticas 
contemporáneas pone en evidente riesgo a la historia y la conformación del patrimonio 
artístico actual.

A P O R TA C I O N E S  Y  R E T O S :  H A C I A  L A  C O N F O R M A C I Ó N 
D E  U N A  T E O R Í A  C O N T E M P O R Á N E A  D E  L A 
C O N S E R V A C I Ó N .  C U AT R O  C A S O S  D E  E S T U D I O

La forma en la que nos hemos aproximado a resolver las problemáticas de 
conservación de obras y acervos contemporáneos, es a través de la metodología de 
casos de estudio. A lo largo de los años, nos hemos dado cuenta, que aunque cada 
caso presenta singularidades, es posible identificar denominadores comunes que 
se contraponen a conceptos de las teorías “tradicionales” de la conservación: por 
ejemplo, autenticidad matética vs. autenticidad de comportamiento, singularidad vs. 
multiplicidad, y permanencia vs. variabilidad (SAAZE, 2013; IPPOLITO; RINEHART, 2014; 
LAURENSON, 2004) Para extender este argumento, consideramos pertinente presentar 
los siguientes casos de estudio:

1. El tendedero es un “instalación participativa” (MAYER, 2016) iniciada por la artista 
visual, feminista y activista mexicana Mónica Mayer; la instalación consiste en 
preguntar, a través del uso de unas papeletas, “¿Cómo mujer lo que más detesto de 
la ciudad es...:?” , la respuesta de las mujeres que participaron en la instalación puso 
en evidencia respuestas en torno a la violencia de género. La primera versión de esta 
obra se realizó en 1978 en Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México (FIGURA 
2); después en 1979, Mayer hizo otra versión en la Los Ángeles, Estados Unidos. A 
partir de esas dos instalaciones la pieza ha tenido numerosas iteraciones. En 2016, 
como parte de la exposición Si tiene Dudas Pregunte: una exposición retrocolectiva de 
Mónica Mayer, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, se incluyó un versión 
de la instalación. Esta versión hoy día forma parte de la colección permanente del 
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MUAC y está descrita de la siguiente manera:

“Mónica Mayer, El tendedero, 1978-1979-2016, 1 Tendedero de metal 220 
x 600 cm, 2 Tendederos de madera 220 x 360 cm, 12 tableros fotográficos a 
color, 4 cajas con testimonios manuscritos (6464 Tarjetas, 427 Tarjetas sin usar), 
pinzas, y documentación de la instalación: fotografías, impresos hemerográficos 
carteles y reconstrucción, medidas variables.”

Condición: la instalación está descrita y por lo tanto su condición ha sido evaluado 
desde su aspecto material, sin tomar en cuenta su esencia participativa, su génesis 
como performace art y su reactivación como un evento performátivo. Se ha dejado 
de lado por completo su “comportamiento” (Ippolito, 2014) lo cual pone en riesgo su 
variabilidad, multiplicidad y permanencia a través procesos de transmisión que tienen 
más resonancia en los ámbitos del patrimonio inmaterial.

Estrategias de conservación: ¿cómo se conserva un performance? ¿qué aspectos 
teórico prácticos deben defender los conservadores cuando se enfrentan ante obras 
de carácter temporal y performativo? ¿Cómo entender la materialidad, autenticidad y 
la permanencia de este tipo de obras artísticas? Para este tipo de obras, es necesario 
entenderlas desde una perspectiva “no material” y que hace hincapié en la forma en que 
“se comporta”; asegurar la correcta preservación de esta instalación debe basarse en 
una entrevista con la creadora y el estudio de sus modelos / estrategias de transmisión: 
enseñanza, reactivación, pertinencia, etc (FIGURAS 3 y 4).  El Tendedero dejará de existir 
cuando pierda su comportamiento como una instalación participativa y se convierta 
en un objeto museístico fijo /estático que deja de preguntar a su alrededor y en sus 

F I G U R A  2  –  “El Tendedero”, foto Víctor Lerma, 1978. Imágenes cortesía de los 
artistas/ Muac.
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F I G U R A  3  –  “El Tendedero” en el MUAC 2016. Imágenes cortesía de los 
artistas/ Muac.

F I G U R A  4  –  “El Tendedero” en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
2016. Imágenes cortesía de los artistas/ Muac.
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contextos preguntas en torno a la violencia de género. 

2. Rafael Lozano-Hemmer, Standards and DoubleStandards, Subescultura 3, 
2004, Instalación robótica de 50 cinturones suspendidos, 4 cámaras de vigilancia 
y computadora con sistema de seguimiento basado en algoritmos de autómatas 
celulares. Colección Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC- UNAM.

Condición: La obra adquirida en 2006 no había sido montada hasta el 2015-2016 que 
se presentó la retrospectiva del artista en el MUAC. Lozano- Hemmer ha sido muy 
claro en que sus piezas (software y hardware) tienen que evolucionar y escalarse a 
la últimas versiones tecnológicas, también plantea que su estudio es quien tiene que 
dar el mantenimiento a sus obras cada vez que se presentan. En este sentido para 
el montaje de 2015 se cambió el número de cámaras, detectores de movimiento y 
software del monitor (Figura 5). En la entrevista realizada sobre temas de curaduría 
y conservación el artista abrió las posibilidades de presentación, por lo que para 
próximos montajes será una interrogante a resolver cómo será la instalación de la 
obra, ya que efectivamente prescindir de la participación del artista y/o su estudio será 
difícil en términos de funcionamiento y mantenimiento (Figura 6). En este tipo de obras 
basadas en tecnologías, será complicado conservar el software y hardware originales, 
por lo que es necesario contar con estrategias para superar la obsolescencia.

Estrategias de conservación. En este   caso la variabilidad y la multiplicidad 
serán estrategias clave para la preservación; el software y el hardware se tienen que 
migrar. No se trata de una obra singular, ni permanente, por consiguiente se plantean 
repuestos para los cinturones y motores, así como diferentes versiones del software y 
de instalación.

F I G U R A  5  –  Vista de la obra en el MUAC, 2015. Imágenes cortesía de los artistas/ Muac.
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3. Melanie Smith, Fluxus, 1991, Plástico, hule y metal (250 mamilas), Colección Museo 
Universitario Arte Contemporáneo, MUAC- UNAM.

Condición: Una gran mayoría de las instalaciones realizadas en la década de los 90 
carecen de instructivos de montaje, esta situación se ha revertido en recientes años, 
en dónde se le consulta al artista sobre el instructivo:  número de componentes de la 
obra, así como posibles versiones que se adecuen al espacio de exhibición. En este 
caso por decisiones curatoriales se decidió mostrar en varias ocasiones un menor 
número de piezas (alrededor de 150) cuando en realidad son 250. La artista aclaró 
el punto, por lo que ahora se trata de mostrar siempre la totalidad de la instalación. 
De igual modo muchos de los elementos de plástico y hule que constituyen la obra 
presentaban deterioros importantes que no son susceptibles a restaurarse debido 
a la depolimerización de estos materiales. Las intervenciones recientes se centraron 
en hacer moldes para algunas piezas y reponer elementos, de esta forma se respeta 
la intención del artista, pero se da prioridad a nuevos componentes que cumplen la 
función estética y de montaje.

Estrategias de conservación: Para la preservación de esta obra es necesario entender 
su autenticidad material con base en la función que le otorga el artista a los materiales, 
así como su permanencia a través del cambio. Por la naturaleza de sus materiales 
constitutivos, éstos polímeros sintéticos tienen un tiempo de vida limitado, por lo que 
la sustitución de elementos tiene como fin transmitir una esencia aunque no se trate 
de los elementos originales (Figura 7). Finalmente varias versiones de montaje son 
posibles (utilizando un diferente número de elementos autorizados por la artista)
(Figura 8).

F I G U R A  6  –  Entrevista con Rafael Lozano- Hemmer, 
MUAC, 2015. Imágenes cortesía de los artistas/ Muac.
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4. Francis Alys, Estudio para The Liar, thecopy of the liar, 1993-1997, Lápiz, óleo y 
masking tape sobre papel albanene, 39 piezas, Colección Museo Universitario Arte 
Contemporáneo, MUAC- UNAM.

Condición: Para la factura de estos estudios el artista utilizó calcas y pedazos   de 
diferentes papeles, en su mayoría albanene, los cuales se fijaron con trozos de cintas 
adhesivas (Figura 9). Debido al uso de estas cintas se observaban diversos deterioros 
en la obra: amarillamiento, manchas por la migración del adhesivo, así como 
deformaciones, un  planteamiento tradicional de restauración plantea la eliminación 
total de las cintas adhesivas. En entrevista con el artista, él comentó que preservarlas 
era muy importante para entender el proceso creativo de la factura de la obra, así como 
para obtener diferentes capas. De esta forma fue comprensivo con que la naturaleza 
de estas cintas comunes daña la obra, por lo que estuvo de acuerdo con sustituirlas 
por materiales de conservación. La propuesta final de estabilización se centró en 
hacer calcas de las cintas originales con una cinta de preservación, manteniendo la 
funcionalidad de los adhesivos y respetando la intención de la obra.

Estrategias de conservación: En este último caso el entendimiento de la materialidad 
como el registro de un proceso creativo es primordial para que la obra permanezcaa 
través del cambio. También es fundamental comprender la autenticidad material con 

F I G U R A  7  –  Elemento detriorados. Imágenes cortesía de los artistas/ Muac.

F I G U R A  8  –  Vista de la obra en su versión de 2013. Imágenes cortesía de los 
artistas/ Muac.
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base en la función que le otorga el artista a los materiales, ya que la sustitución de 
elementos a materiales de conservación tiene como fin transmitir la esencia, estética y 
funcionalidad respetando el comportamiento de la obra.

C O N C L U S I O N E S

A través de esta aproximación quisiéramos hacer hincapié en cómo se ha llevado de la 
teoría a la práctica, cuáles son los primeros pasos que se han establecido en México, 
así como las instituciones que se han comprometido con esta profesionalización en 
nuestro país.  De igual manera, nos interesa destacar la urgente necesidad de formar 
especialistas en “Time-based media conservation” y que se atienda el patrimonio 
artístico contemporáneo en medios electrónicos y digitales. 

Los casos de estudio mencionados destacan conceptos como autenticidad matética 
vs. autenticidad de comportamiento, singularidad vs. multiplicidad, y permanencia 
vs. variabilidad en un contexto de artistas mexicanos, por lo que es labor de nuestra 
disciplina continua, extender el entendimiento de estos conceptos con el fin de 
conservar el patrimonio contemporáneo. 

F I G U R A  9  –  Vista de las cintas 
adhesivas utilizadas por el artista. 
Imágenes cortesía de los artistas/ 
Muac.
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