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Objetos artísticos: materialidade, preservação e a pesquisa histórica.

Márcia Almada

Resumo: A  obra  de  arte  testemunha  relações  culturais  que  são  percebidas  também pela 
escolha dos materiais e técnicas que são dados à sua execução. Desvendar a materialidade do 
objeto  artístico  possibilita  a  revelação  do  modo  de  fazer  próprio  de  um dado  momento 
histórico. O restaurador, especialista nos materiais em suas qualidades físico-químicas e nas 
especificidades das técnicas, contribui  para a análise material  da obra de arte.  Através de 
critérios de análise bem definidos, apresenta informações primordiais para a identificação dos 
elementos utilizados que, em última instância, possibilitam a reflexão sobre o objeto em sua 
natureza histórica. As ações de preservação são datadas histórica e culturalmente, já que os 
responsáveis  pela  guarda  e  perpetuação  do  patrimônio  cultural  necessariamente  tomam 
medidas respaldadas pelos paradigmas intelectuais de sua época.
Palavras-chave: história da arte; preservação; restauração de bens artísticos.

Resumé : L’oeuvre d’art  témoigne de rapports  culturels  qui sont perçus également  par  le 
choix des matériaux et techniques qui sont fournis pour son exécution. Dévoiler la matérialité 
de l’objet  artistique  rend possible  la  révélation  de la  façon de faire  propre à  un moment 
historique donné. Le restaurateur,  spécialiste des matériaux pour ses qualités physiques et 
chimiques et des spécificités des techniques, contribue dans l’analyse matérielle de l’oeuvre 
d’art.  Par des critères d’analyse bien définis, il présente des informations primordiales pour 
l’identification des éléments utilisés ce qui, en dernière instance, rend possible la réflexion sur 
la  nature  historique  de  l’objet.  Les  actions  de  préservation  sont  datées  historiquement  et 
culturellement puisque les responsables pour la garde et la perpétuation du patrimoine culturel 
prennent des mesures appuyées sur les paradigmes intelectuels de leur époque. 
Mots-clés : histoire de l’art ; préservation ; restauration de biens artistiques.

Os materiais da obra de arte

Os homens expressam e materializam o sentido da existência nos objetos de uso 

cotidiano,  vestimentas,  cores,  adornos,  mobiliário,  arquitetura,  textos,  letras,  artes.  A 

produção  do  material  visual  relaciona-se,  em  última  instância,  aos  mecanismos  de 

estruturação  social  e  às  práticas  que  são  historicamente  condicionadas  e  vinculadas  aos 

padrões, doutrinas e formas de organização da sociedade em cada tempo. Idéias e expressões 

materiais  devem  ser  compreendidas  como  o  resultado  da  integração  e  subordinação  de 

diversos códigos culturais às circunstâncias locais.
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A análise formal e material da obra de arte revela as maneiras do fazer e do sentir 

o mundo, representado em formas artísticas. Desvendar a materialidade é olhar com lupa, 

aproximar-se do artista através das suas escolhas. Segundo Michel de Certeau (CERTEAU, 

2001:48-50),  a  identificação  e  a  classificação  dos  padrões  estéticos  utilizados  e  dos  seus 

modelos referenciais,  através  da explicitação  do  que é  usado e  de  como é  usado,  podem 

indicar o caminho tanto da tradição como da sua reinvenção.  No processo de construção de 

sentido é preciso tanto olhar o observador em suas competências específicas quanto tomar a 

percepção  como  algo  concreto,  através  das  características  formais  do  objeto.  Decifrar  as 

maneiras  de  execução  possibilita  refletir  sobre  a  ordenação  do  processo  construtivo,  as 

relações entre o trabalho de diversos artistas e perceber as modificações e adaptações de uma 

ordem comum instituída. 

O primeiro contato com um objeto é feito a partir dos sentidos e da matéria, ou 

seja, a partir de sua forma, aparência, textura, imagens, odores, conformando as expectativas e 

a compreensão da informação. Os suportes e materiais utilizados influenciam a fruição da 

obra  de  arte,  assim  como  sua  função  e  destinação,  de  certa  forma,  relacionam-se  às 

circunstâncias em que foram produzidas. Tomemos como exemplo a arte da pintura no século 

XVIII  em  Minas  Gerais.  Embora  as  diversas  práticas  estejam  conectadas,  a  pintura 

monumental em um forro de igreja ou capela é, em essência, diferente de uma pintura sobre 

tela  e  ainda  de  uma  pintura  em  manuscrito.   Suportes  diferentes  favorecem  leituras 

específicas,  relacionadas  à  função,  ao  uso  e  à  apropriação  da  obra.   Uma pintura  sobre 

madeira executada em forro de igrejas ou capelas compõe um cenário para a prática religiosa 

e é percebida como parte de um conjunto que inclui outros elementos artísticos; a pintura 

sobre  tela  está  em  exposição  permanente  e  passível  de  uma  percepção  integral  de  sua 

totalidade,  independentemente  de seu entorno;  os  manuscritos  encadernados  são dados ao 

manejo de poucas pessoas, não ficam expostos à contemplação e são percebidos por partes, a 

cada página virada. As telas e pinturas em madeira são vistas à distância, enquanto as pinturas 

em livros são observadas minuciosamente em seus detalhes.  

A escolha apropriada dos materiais e instrumentos de trabalho é fundamental para 

a qualidade final da obra de arte. A observação sobre a aptidão na preparação e manejo dos 

materiais  e  na  aplicação  das  técnicas  são  informações  preciosas  para  a  identificação  da 

organização do trabalho dos artistas em determinado período. Durante o século XVIII nas 

Minas,  por  exemplo,  era  comum  que  os  artistas  fossem  capazes  de  realizar  inúmeras  e 

diversas atividades artísticas. Mas nem sempre o profissional era bem sucedido em uma nova 

empreitada, pois as habilidades específicas para cada técnica, suporte ou material deveriam 
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ser bem desenvolvidas. Em manuscritos há casos em que calígrafos treinados em capitulares 

adornadas  experimentam  o  trabalho  a  pincel,  resultando  em pinturas  que  revelam  a  sua 

aventura e imperícia (ALMADA, 2006:67-68).  

Nas obras sem autoria comprovada, certos detalhes quanto à aplicação da técnica 

contribuem para a identificação das características do trabalho. O método de Giovanni Morelli 

(1816-1891), utilizado pelo modelo filológico de análise do trabalho artístico, destacava a 

importância  de  buscar  detalhes  “insignificantes”  na  obra  de  arte  para  verificar  as 

peculiaridades pessoais e assim conformar elementos para atestar autoria ou datação.  São 

nesses  pormenores  mais  negligenciáveis  e  menos  influenciados  pelas  características  das 

escolas que se pode perceber o que o artista  tem de incomum e particular (GINZBURG, 

1989:143-179).  No  método  morelliano,  valorizam-se  os  resíduos  e  dados  marginais, 

considerados  reveladores  dos  traços  e  hábitos  puramente  individuais,  possibilitando  a 

construção de  um glossário  do  gestual  e  linguagem particulares,  levado posteriormente  à 

análise de outras obras. 

A  obra  de  arte  testemunha  relações  culturais,  percebidas  pela  análise  das 

referências e empréstimos, da clientela e suas preferências plásticas, da formação do artífice, 

bem como da disponibilidade dos materiais e técnicas que são dados à sua execução. O efeito 

da apreensão dos objetos depende não só da idéia que estes veiculam, mas também da forma 

que possuem.  É através dos sentidos e da matéria que o primeiro contato se estabelece com o 

observador. Desvendar a materialidade do objeto artístico possibilita a revelação do modo de 

fazer próprio de um dado momento histórico. Explicitar o que é usado e como é usado indica 

as opções tomadas dentro de um rol de possibilidades. 

A descrição e a identificação das técnicas e materiais estão diretamente vinculadas 

aos processos produtivos, seja da obra de arte, seja dos livros e documentos; portanto, estão 

voltadas  para  a  sociologia  das  práticas  e  análise  dos  processos  cognitivos  (CHARTIER, 

2002:7). O conhecimento técnico é essencial tanto para historiador quanto para o restaurador. 

O primeiro utiliza essas informações para identificação de autoria ou da época de execução, 

para a avaliação das adaptações regionais ou para usos específicos e circulação das técnicas, 

entre outras diversas questões.  Para o segundo, é base para determinação dos procedimentos 

que serão empregados no tratamento de recuperação estrutural e estilística da peça. 

O olhar do restaurador sobre a obra de arte

Para  a  definição  do  tratamento  de  restauração  de  um  bem  móvel  ou  imóvel, 
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implementam-se análises  formal,  estilística  e  iconográfica  (quando for  o  caso).  O uso de 

metodologias de análise próprias do historiador da arte dá suplemento ao restaurador para 

entender o objeto que tem nas mãos. Com estas informações, o profissional estabelece um 

diálogo com a obra e a enxerga em sua originalidade histórica, compreendendo como suas 

formas  e  aparência  foram  concebidas.  Fontes  documentais  e  métodos  de  análise 

historiográficos  fornecem os  subsídios  e  as  informações  que  garantem a  propriedade  das 

intervenções.  A  interdisciplinaridade,  agregando  conceitos,  conhecimentos  específicos  e 

métodos de trabalhos de diversas áreas do conhecimento, é fundamental para a definição dos 

tratamentos a serem realizados, especialmente em obras de grande vulto e visibilidade, que 

encontram nas comunidades seus guardiões mais firmes; nestes casos, a responsabilidade se 

alarga sensivelmente. 

Após a primeira análise, parte-se para os exames laboratoriais, que irão indicar os 

materiais constitutivos do objeto, além da sua memória material, ou seja, a identificação da 

forma como sobreviveu desde sua concepção, que intervenções sofreu ao longo dos anos e 

como reagiu  às  intempéries  e  situações de guarda apresentadas.  Os principais  exames de 

laboratório são: cortes estratigráficos para determinação das camadas componentes da obra e 

exames químicos para identificação de pigmentos, cargas e encolagens; raio X e exames de 

ultravioleta  para  identificação  de  camadas  subjacentes  escondidas  e  da  estrutura  física; 

prospecções e testes de solubilidade para tintas e vernizes.

O  trabalho  do  restaurador  traz  como  benefícios  a  recomposição  do  equilíbrio 

estético  e  histórico  das  obras  –  harmonização  entre  talha  e  policromia,  por  exemplo -,  a 

reconstituição  das  partes  faltantes  do  suporte  -  somente  quando  a  leitura  estética  esteja 

comprometida -, a valorização do conjunto e a recuperação da carga expressiva das obras. A 

reconstituição da obra em suas características originais facilita os caminhos para atribuições e 

estabelecimento de autorias.  Em esculturas produzidas durante o Setecentos, por exemplo, os 

suportes,  entalhes  (muitas  vezes escondidos em seus  detalhes  pelas  inúmeras  camadas  de 

repintura) e as soluções técnicas adotadas para os sistemas de encaixes fornecem as bases para 

identificação das características de trabalho de um escultor ou oficina.

Atrás  das  minúcias  da  obra  em  seus  aspectos  materiais,  o  restaurador  está 

acostumado a  perceber  os  menores  detalhes.   No ato  de  restaurar,  executando a  limpeza 

química ou física, a remoção de policromia, de verniz oxidado ou de adesivos, o olhar se 

dirige para os pormenores da obra.  O profissional dialoga com o objeto.  Penetrando nos 

fragmentos da obra, o restaurador está habituado a enxergar o que há por trás das pinceladas 

ou dos movimentos de formões, a forma de entelamento,  de conformação de encaixes, de 
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colagem de partes avulsas, de marcação de margens ou moldes. A intuição desenvolvida no 

trabalho de restauração provoca, no profissional, determinadas perguntas, especialmente no 

que  se  refere  à  sua  materialidade.  Além dos  exames  laboratoriais,  o  uso  dos  sentidos  é 

indispensável.  Em um manual de caligrafia português utilizado por escrivães e pintores de 

iluminuras durante o século XVIII em Minas Gerais, o autor ensina detalhadamente como 

escolher um bom papel.  Algumas das instruções citadas compreendem alisar a folha com os 

dedos para identificar aspereza ou lisura, presença de fibras grossas; colocar a folha contra luz 

para perceber o equilíbrio na distribuição das fibras e a presença de minúsculas perfurações 

(que fazem com que a tinta passe para o outro lado); tocar a folha com a saliva para identificar 

uma boa encolagem (ALMADA, 2006:54).  Esses recursos de percepção sensorial  são,  da 

mesma forma, essenciais para o restaurador.

A preservação do patrimônio 

Historiadores necessitam dos registros materiais, seja documentos, seja obras de 

arte ou objetos de uso cotidiano, de natureza arqueológica, artística ou textual, pois a partir 

deles se torna possível a aproximação com a realidade vivida. Sem as fontes, a reflexão sobre 

sociedades  passadas  não ultrapassa  a  mera  especulação.  Como lembra de  José Murilo  de 

Carvalho, “o historiador ainda mantém, como seu território próprio,  a preocupação com a 

temporalidade e a indispensabilidade do documento” (CARVALHO, 1999:454).  A prática e a 

política de preservação dos vestígios da cultura material produzidos pelas sociedades, no caso 

brasileiro, efetivamente se inicia com a constituição do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional nos anos 30 do século XX e com o apoio dos modernistas em busca da 

emancipação cultural e do resgate da memória do país (BORGES, 1999:114). 

As ações de preservação são datadas histórica e culturalmente.  Responsáveis pela 

guarda e perpetuação dos objetos e monumentos necessariamente tomam medidas respaldados 

pelos  paradigmas  intelectuais  de  sua  época.  Analisando  a  história  das  restaurações 

implementadas nos Passos da Paixão em Congonhas do Campo, Minas Gerais, a historiadora 

Myriam  Ribeiro  de  Oliveira  comenta  como  as  opções  de  tratamento  interferiram  nas 

possibilidades  de  compreensão do  conjunto  da  obra  e  das  especificidades  do  trabalho de 

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e de Manoel da Costa Ataíde.  Embora os técnicos 

estivessem  preocupados  com  a  conservação  física  dos  objetos,  a  ausência  de  estudos 

interdisciplinares  resultou em distorções relativas tanto ao cenário quanto à disposição de 

cada elemento que compunha o conjunto. Faltou a compreensão da obra enquanto “totalidade 
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histórico-artística,  notadamente  os  [aspectos]  relacionados  à  iconografia  e  estilística  do 

barroco  religioso,  seus  valores  e  intencionalidade  próprios”  (OLIVEIRA,  2001:85).  Cabe 

notar que,  no caso dos Passos da Paixão do Santuário de Congonhas,  a  própria  distância 

temporal entre os trabalhos da talha e da policromia (parcialmente realizado após a morte de 

Aleijadinho) provocou certas distorções e incongruências com o que poderia ser a intenção 

original do artista quanto à localização e importância de cada elemento no conjunto.

Em alguns casos, os usos simbólicos dos monumentos acabam contribuindo para 

seu desaparecimento, como se a destruição física determinasse o apagamento da memória. Na 

verdade, dificilmente perpetua-se a memória simbólica e funcional de um bem sem a sua 

presença material.  É emblemático o caso citado por Afonso Carlos Marques dos Santos a 

respeito de destruições de monumentos ocorridas na cidade do Rio de Janeiro. Na época da 

comemoração  do  centenário  da  independência,  o  Morro  do  Castelo,  um  dos  marcos 

identitários da ocupação efetiva da cidade pelos portugueses e de nossa procedência colonial, 

foi  suprimido  para  favorecer  uma  paisagem  aberta  para  as  edificações  da  Exposição 

Internacional de 1922.  Mais tarde, estando ao lado do Museu Histórico Nacional, o edifício 

do Ministério da Agricultura,  remanescente do projeto construtivo da Exposição de 1922, 

sendo “condenado ao espúrio pela sua arquitetura eclética,  foi  eliminado da paisagem em 

nome de uma suposta recuperação da visualidade colonial” (SANTOS, 2003:14-15). Com 

estes  exemplos  pode-se  perceber  que  tanto  a  construção  de  monumentos  quanto  a  sua 

destruição intencional  são tentativas  de se  marcar material  e  simbolicamente  as idéias  de 

ruptura com uma ordem antiga (JULIÃO, 1996:50). 

A determinação sobre o que será objeto das ações de preservação, como vimos, é 

pautada por fundamentações próprias a um dado momento histórico e geralmente por grupos 

que  transitam  nas  esferas  do  poder  político.  As  escolhas  são  necessárias,  mas  sempre 

imprecisas. Já alertava Le Goff (1983:95), 

o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha  
efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da  
humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa,  
os historiadores.

Sem a seleção, há o risco de se produzir um “duplo fragmentado e parcelar do 

presente  empírico”,  nas  palavras  de  Michel  Melot  (MENESES,  1999:12).   Se  tudo  é 

guardado, a “nação inteira está fixada em sua própria imagem”.  A seleção acaba por criar (ou 

reforçar) a noção de passado que se pretende preservar para o futuro. Quando as opções são 
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tomadas pelo poder público, estão guiadas, direta ou indiretamente, por interesses políticos 

específicos.  Quando tomadas por instituições privadas,  nem sempre as boas intenções são 

suficientes para o sucesso das intervenções de preservação (gostaria especialmente que fosse 

lembrado o que ocorreu com boa parte do acervo histórico sob a guarda eclesiástica).

Na  formação  de  restauradores,  uma  das  primeiras  lições  que  devem  ser 

apreendidas é a consciência da responsabilidade diante do acervo histórico em todas as suas 

dimensões.  Tomemos como exemplo as inúmeras pinturas em forros realizadas  durante o 

Oitocentos,  sob  o  gosto  neoclássico,  que  encobriram  as  pinturas  coloniais.  Para  um 

restaurador  desavisado,  o  primeiro  impulso  seria  o  de  descortinar  a  pintura  original, 

recuperando  a  possível  (e  nem  sempre  verdadeira)  unidade  estética.  Adriano  Ramos, 

experiente profissional, em suas aulas sempre alertava para que se fosse respeitada a pintura 

encontrada. Afinal, ela mesma era uma fonte de observação histórica sobre os gostos e estilos 

de  uma  determinada  época.  Em  algum  momento  futuro  a  tecnologia  possibilitará  a 

preservação das duas experiências estéticas. 

As escolhas e opções tomadas pelas sociedades a respeito da guarda e preservação 

de seu patrimônio cultural são objetos de estudo para o historiador, já que a memória material 

guardada  pelos  bens  culturais  pode  indicar  as  concepções  vigentes  em  determinados 

momentos  históricos.  Esses  dados  constituem  fonte  para  reflexão  de  como  as  diversas 

sociedades lidam com os vestígios de seu passado.
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