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Resumo 

Visando ao maior conhecimento da obra do pintor modernista Alberto da Veiga Guignard (1896 - 

1962), iniciou-se, em 2002, o estudo e documentação da sua vida e de sua obra, resultando na 

formação de banco de dados a ser disponibilizada via Internet, numa parceria entre a Universidade 

Federal de Minas Gerais (Cecor-EBA, FTC-EBA, NPDI-DCC-ICEx, PHO-CEM-FAFICH) e a  

Secretaria de Estado da Cultura -   Superintendência de Museus - Museu Casa Guignard.  

 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Alberto da Veiga Guignard nasceu em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, em 1896 e faleceu em 

Belo Horizonte em 1962. Educado na Europa (1907-1929), participou de vários salões 

internacionais e conheceu Picasso, Matisse, dentre outros pintores famosos. Estudou em Munique 

com Adolph Hengeler e Herman Groeber. Em 1944 foi convidado para organizar um curso de 

pintura informal, na atual Escola Guignard, iniciando o modernismo em Belo Horizonte. Suas 

pinturas têm características próprias, criando escola não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. 

Pode-se dizer que Guignard pintava o invisível como se imerso em estado de sonho. Todo o seu 

universo de paisagens, retratos, auto-retratos, flores, naturezas-mortas, temas religiosos e outros, o 

revela. Ele se vale para isso de um desenho insinuante e grácil, que possui importância ascendente 

em relação à cor. 

O pintor Alberto da Veiga Guignard possui grande produção artística, ainda desconhecida 

em sua totalidade. Visando o maior conhecimento da obra deste importante mestre modernista, 

iniciou-se, em 2000, no Centro de Conservação e Restauração (Cecor) - EBA/ UFMG a "Pesquisa 

Guignard", que reúne informações obtidas em cinco projetos complementares, ainda em andamento, 

sobre o artista e sua obra:  
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1 - "Estudo da paleta do pintor Alberto da Veiga Guignard" - projeto, iniciado em agosto de 2000 

com apoio da PIBIC/CNPq-PRPq/UFMG e, em agosto de 2001 com apoio da Fapemig. Tem 

realizado levantamento bibliográfico sobre o artista e suas obras em coleções mineiras. Pinturas de 

autoria comprovada estão sendo estudadas por metodologia científica - exames técnicos, 

experimentos de cores e análises físico-químicas. 

2 - "Preservação Digital e Estudo da Obra de Guignard" - dando continuidade ao projeto piloto 

anterior iniciou-se em 2002 um programa de pesquisa e documentação da vida e obra do artista, 

numa parceria entre a UFMG (Cecor-EBA, FTC-EBA, NPDI-DCC-ICEx, PHO-CEM-FAFICH) e a 

SEC-SUM-MCG. Projeto aprovado pelo CNPq, Chamada 09/2001-SocInfo/ProTeM 01/2001 

"Tecnologias para Desenvolvimento e Pesquisa em Conteúdos Digitais", prevendo a formação de 

banco de dados referencial e acesso via Internet.        

3 - "Pesquisa Guignard: Terminal de Consulta no Museu" - o apoio da ALCAN Alumínio do Brasil 

permitiu a instalação do terminal de consulta no Museu Casa Guignard, com o objetivo de divulgar 

para a comunidade de Ouro Preto e o turista que visita o museu os resultados da "Pesquisa 

Guignard".  

4- "Preservação Digital da obra de Guignard em Minas Gerais" - projeto iniciado em dezembro de 

2002, permitindo a ampliação do grupo de trabalho e das atividades relativas aos estudos em 

andamento. Foi aprovado pela FAPEMIG na chamada N° 08/2002 "Uso da tecnologia digital no 

resgate da identidade histórico-cultural de Minas Gerais".  

5 - "Pesquisa Guignard" - pelo Programa de Bolsas Institucionais de Iniciação Científica, 

PROBIC/FAPEMIG-PRPq/UFMG, foram concedidas três bolsas com início em 2003, para 

estudantes de graduação nas áreas de química, fotografia e computação. 

Os projetos estruturam-se em cinco vertentes, correspondendo às fases de Levantamento 

Bibliográfico, Inventário, História Oral, Estudo da Obra e Preservação Digital, em realização 

simultânea, numa parceria com especialistas de diferentes áreas do conhecimento. 

 

 

2 – METODOLOGIA 

A "Pesquisa Guignard" tem realizado levantamento bibliográfico sobre Guignard, visando à 

elaboração de um banco de dados sobre a vida e obra do artista. O Museu Casa Guignard apresenta 

um importante acervo textual e iconográfico sobre o artista e cerca de 20 documentos pessoais 

(certidões, correspondências, etc). O acervo compõe-se principalmente de: 

 Recortes de jornais - Cerca de 100 pastas com recortes de jornais, desde 1942 até os dias de 

hoje, alguns originais e a maioria cópia xerográfica, indexado por assunto. 
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 Catálogos de exposições - Catálogos e convites de exposições, sendo alguns originais e a 

maioria cópia xerográfica. 

 Livros, folhetos, trabalhos, etc. 

 Periódicos.  

 Artigos de periódicos. 

 Audiovisual - Parte do audiovisual realizado pelo crítico de arte Frederico de Morais, nos anos 

setenta, com aproximadamente 160 slides e gravações em fita cassete. Nove gravações de 

vídeos no formato VHS. 

 Fotografias - fotos em preto e branco de Guignard.  

O acervo da biblioteca da Escola de Belas Artes da UFMG compõe-se, principalmente de: 

 Recortes de jornais - Duas pastas com recortes de jornais, desde 1966 até os dias de hoje, sendo 

a maioria original.  

 Catálogos de exposições - Catálogos e convites de exposições, desde 1953 até os dias de hoje, 

sendo a maioria original. 

 Livros, trabalhos de alunos, folhetos, etc. 

 Fotografia e Slides - Dezessete fotos em preto e branco e cerca de 160 slides. 

Parte deste acervo está informatizado e as referências podem ser acessadas pelo site 

www.bu.ufmg.br. 

A Pesquisa Guignard prevê, numa primeira etapa, a realização de Inventário de parte das obras 

do artista existentes em acervos de Belo Horizonte e Ouro Preto. Esta catalogação possibilita 

sondagem, registro e mapeamento de seus trabalhos, diante da sua dispersão geográfica e 

institucional. Já foram catalogadas cerca de dez obras. Esta etapa envolve as seguintes atividades: 

1. Levantamento dos colecionadores públicos e particulares da obra de Guignard; 

2. Elaboração e teste de planilha; 

3. Seleção das obras a serem catalogadas; 

4. Inventário e documentação fotográfica; 

5. Digitalização dos dados; 

6. Acesso aos dados, via Internet. 

 

Já foram catalogadas 23 obras: retratos, auto-retrato, Cristo, paisagens, etc. 
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Está prevista a coleta de depoimentos orais sobre o pintor, com ex-alunos, amigos, estudiosos e 

artistas contemporâneos. Estes depoimentos juntamente com o inventário dão subsídios para o 

estudo da obra e do processo criativo do artista, levantando dados a respeito de seus materiais, 

suportes, técnicas, estilo, temáticas e ambientes de trabalho. São analisados aspectos relativos ao 

contexto histórico, artístico e intelectual da época, bem como círculo de amizades, a relação com 

modelos e práticas como professor. Estes testemunhos realçam elementos de vida e trabalho do 

artista. Estão previstas cerca de 10 entrevistas. Etapas previstas para o trabalho de História Oral: 

1. Elaboração de uma síntese do contexto histórico, político e artístico-cultural vivido por 

Guignard; 

2. Levantamento de trabalhos já existentes sobre o artista; 

3. Seleção e contatos prévios com os depoentes; 

4. Preparação dos roteiros das entrevistas; 

5. Coleta de depoimentos e documentação em vídeo; 

6. Produção de cópias de segurança; 

7. Transcrição dos depoimentos; 

8. Elaboração de catálogo sumário das entrevistas; 

9. Informatização dos resultados e Publicações. 

Depoimentos de pessoas retratadas por Guignard: 

- Retrato de Vera menina – Segundo a retratada, a tela foi pintada em 1943 no Rio de Janeiro. O 

fundo colorido representa o mar, sua expressão tensa deriva do esforço de corresponder o pedido do 

pintor que ficasse imóvel. Relato de Vera Chaves, em fevereiro de 2001. 

- Retrato de Marília Salgado aos 12 anos – Marília lembra-se quando pousou para Guignard: “ele 

me pintou em uma hora, na casa do médico Santiago Americano Freire, onde o artista residia, na 

época, em Belo Horizonte. Guignard não conversou muito, deu uma aguada de tinta verde na tela já 

pronta. Pintou a roupa em tons verdes para combinar com os meus olhos e as montanhas no fundo, 

por ser mineira. Ele era muito amigo de meu pai, que encomendou o quadro ao pintor.” Depoimento 

de Marília Salgado, em setembro de 2001.  

Conhecer a obra do pintor Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) significa, além de estudar 

sua biografia, entrevistar seus ex-alunos e amigos, também examinar uma coleção de peças 

autênticas, visando formar um banco de dados referencial sobre a técnica e a maneira de execução 

das pinturas. Portanto, a Pesquisa Guignard iniciou o estudo de algumas obras representativas do 

artista por investigação multidisciplinar, desenvolvendo e aprimorando metodologias científicas de 
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análise técnica da obra de arte, visando complementar e ampliar o conhecimento da obra deste 

importante artista. Outro propósito é o de contribuir para a autenticidade, bem como servir de 

parâmetro para estudos nas áreas de artes plásticas, história da arte, educação e preservação de bens 

culturais. Já foram estudados quatro retratos, um auto-retrato, um cristo e uma paisagem. A 

metodologia para caracterizar a obra envolve:  

1. seleção de algumas obras inventariadas pela pesquisa, para estudo analítico;  

2. exame técnico - observação da obra a olho nu e com luzes especiais; 

3. análises físico-químicas dos materiais e técnicas; 

4. estudo estratigráfico; 

5. experimento de cores; 

6. documentação fotográfica de todas as etapas; 

7.  formação de banco de dados - imagens digitalizadas e informações textuais. 

Foram analisadas sete pinturas do artista. Nestas pinturas predominam-se pinceladas espessas em 

duas obras da década de quarenta e pinceladas diluídas nas pinturas da década de sessenta. A grafia 

do artista mostra os movimentos do pincel em diagonal, ziguezague, vertical, circular; o uso de 

pinceladas rápidas e leves, firmes e curtas; o contorno feito por último; o uso de tinta mais espessa e 

quase seca; misturas de cores e uso da tinta diluída trabalhada como aquarela. Em relação aos 

materiais e técnicas, duas obras da década de quarenta foram pintadas em tecido de cânhamo e 

apresentam preparação a cola animal. O algodão foi usado em duas pinturas da década de sessenta. 

As outras obras o suporte é a madeira. Nas duas obras da década de quarenta a preparação é a 

têmpera, sendo uma delas em litopônio (mistura de sulfeto de zinco e sulfato de bário) e a outra 

subdividida em duas camadas: branco de zinco e litopônio. A preparação das outras obras estudadas 

é na técnica a óleo misturado ao branco de zinco, sendo uma delas este pigmento está misturado ao 

carbonato de cálcio. Os seguintes pigmentos estão presentes na paleta do artista: amarelo de 

cádmio, amarelo de cromo, azul ultramar artificial, azul cerúleo, preto de ossos, vermelho de óxido 

de ferro, vermelho de cádmio, vermelhão, Veridian (verde Esmeralda) e os brancos – titânio, bário, 

zinco e chumbo. Estes resultados ainda são preliminares, contribuindo na formação de banco de 

dados referencial do artista. 

A preservação em meio digital, prevista na pesquisa, consiste no desenvolvimento de protótipo 

de um sistema de informação multimídia, que será piloto de um programa mais amplo para o 

conjunto da obra de Guignard. Considerando-se, no entanto, a discussão atual sobre a vida útil do 

meio digital, pretende-se acompanhar a literatura correspondente, assegurando procedimentos 

adequados à conservação desses suportes. O banco de dados, acessível ao público, deverá conter 
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imagens e informações da obra, arte e vida de Guignard. Também deverá armazenar os resultados e 

a documentação gerados pelo projeto (levantamento bibliográfico, inventário, história oral, estudo 

da obra). O site da pesquisa Guignard já está em fase final de elaboração e deverá ser 

disponibilizado na Web em breve. Esta fase do trabalho compreende: 

 avaliação e aquisição de equipamentos e sistemas interligados de hardware, software e sistemas 

de serviço; 

 desenvolvimento de protótipo de um ambiente para aquisição, filtragem, compressão, consulta e 

impressão de imagens; 

 desenvolvimento de site do projeto a ser disponibilizada via Internet, contendo dados dos 

resultados produzidos durante a pesquisa; 

 elaboração de guia de consulta ao projeto. 

Para preservação em meio digital foram definidos formatos de imagens considerando a aplicação de 

cada item. Imagens matrizes caracterizadas para preservar com fidelidade de seus originais, serão 

armazenadas no formato Tagged Image File Format (TIFF). As imagens a serem disponibilizadas 

via Internet são imagens comprimidas nos formatos JPEG ou PNG. Foram elaboradas planilhas para 

compor o  sistema multimídia de obtenção de dados. Estas planilhas estão sendo testadas e reuniões 

estão sendo realizadas para desenhar o sistema usando o programa SGBQ, o DB2 da IBM. Um 

terminal de Consulta foi instalado no Museu Casa Guignard, em Ouro Preto, sendo um protótipo 

para a formação do sítio web da pesquisa. Os objetivos destes sistemas singulares são informar 

sobre o museu e sobre a Pesquisa Guignard, divulgando-a, assim como conhecer o perfil dos 

visitantes do museu virtual e captar colaboradores para a pesquisa e contribuintes para o museu. 

 

3 - CONCLUSÕES 

 Espera-se que as questões, descobertas e metodologia deste trabalho, na confluência da vida e 

da obra do artista, possam  servir de referência para estudos nas áreas de artes plásticas, história da 

arte, educação e preservação de bens culturais. 
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