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RESUMO: O presente artigo procura trazer a público uma coleção artística do século XX 
formada a partir de obras de arte oriundas de diversos arquivos pessoais de escritores 
brasileiros localizados no Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui 
Barbosa-RJ. A pesquisa envolve um estudo de preservação de obras de arte à luz de suas 
características intrínsecas como também do setor onde se encontram. Com base em 
atividades de natureza técnica o projeto se pauta em metodologias que visam a preservação 
das obras a partir da formação de uma coleção e do seu estado de conservação. 
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SOMMAIRE : Le présent article cherche à apporter au public une collection d’art du XXe 
siècle constituée à partir d’oeuvres d’art provenant de plusieurs collections et archives 
personelles d’écrivains brésiliens localisée au “Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da 
Fundação Casa de Rui Brabosa-RJ”. La recherche implique une étude de préservation des 
oeuvres à la lumière des leurs caractéristiques intrinsèques et également du secteur où elles 
se localisent. Basé sur des activités de nature technique le projet est guidé par des 
méthodologies qui visent la préservation des oeuvres à partir de la formation d’une collection 
et de son état de conservation. 
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INTRODUÇÃO 

Les objets sont des vecteurs de transmission. Ils portent des valeurs 
liées à leur usage, évoquent un passé plus ou moins lointain, 
mémorisent l’empreinte de leur auteur, se distinguent par leur beauté 
de leurs proportions, témoignet de l’histoire d’une génération, d’un 
pays... Les objets dialoguent entre les époques  et les cultures. Le 
désir de trans-mission est une aspiration profonde et l’on peut 
décrypter [...] à la lumière de cette recherche  de continuité.1  

 

O artigo a seguir é resultado de uma pesquisa no campo da preservação intitulada 

Estudo e Preservação das Obras de Arte na Fundação Casa de Rui Barbosa, 

realizada desde 2012 a partir do Programa de Incentivo à Produção do 

Conhecimento Técnico e Científico na Área da Cultura do Governo Federal, junto ao 



 
 

1428 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Arquivo-Museu de Literatura Brasileira (AMLB/FCRB). O projeto desenvolvido sob a 

orientação do Setor de Preservação da FCRB tem como propósito identificar as 

obras de artes visuais localizadas nos diversos setores da instituição, estudar suas 

características através do levantamento dos artistas, das técnicas e materiais, bem 

como elaborar diagnósticos do estado de conservação e propostas de tratamento. 

Com base nestas atividades faz-se necessário propor metodologias que visem a 

preservação das obras partindo do gerenciamento da coleção artística (da 

problematização do seu estado de conservação e criação de propostas em relação a 

sua salvaguarda). 

A pesquisa realizada até o momento se concentra no AMLB e contemplou o 

fichamento e análise de 1204 obras de arte, presentes entre coleções e arquivos 

pessoais de 51 escritores brasileiros. Trata-se de um trabalho extenso diante do 

valioso conjunto de materiais artísticos encontrados e desta forma a pesquisa 

realizada neste setor encontra-se atualmente em processo. Existem ainda outras 

obras não identificadas, dentre as mesmas, todo o conjunto de esculturas que 

aguardam por um estudo e análise. Para uma melhor compreensão da pesquisa 

realizada junto ao acervo do AMLB é necessário apresentá-lo brevemente em suas 

particularidades, bem como contextualizar a coleção artística ali encontrada. 

O Arquivo-Museu de Literatura Brasileira, fundado em 1972, foi idealizado por Carlos 

Drummond de Andrade e implementado pelo bibliófilo Plínio Doyle e pelo então 

presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Américo Jacobina Lacombe. Tinha 

como premissa tornar-se um órgão que contemplasse a preservação da história 

literária brasileira e logo tornou-se conhecido e respeitado nacional e 

internacionalmente (Vasconcellos, 2012). Lê-se em artigo escrito por Carlos 

Drummond de Andrade publicado no Jornal do Brasil em 1972: 

(...) falta o órgão especializado, o museu vivo que preserve a tradição 
escrita brasileira, constante não só de papeis como de objetos 
relacionados com a criação e a vida dos escritores. É incalculável o 
que se perdeu, o que se perde por falta de tal órgão. (Andrade, 1972 
apud Vasconcellos, 2012, p. 9) 

O setor, criado então sob a premissa de preservar a memória de vida e da obra de 

diversos autores, é composto por duas unidades de informação, arquivo e museu. 
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Esta dualidade que ronda o setor, também está presente no acervo que o compõe, 

de cunho arquivístico e museológico concomitantemente. Coexistem assim, em um 

mesmo local, documentos (manuscritos, impressos, audiovisuais, iconografias) e 

objetos (pertences de uso pessoal como: máquinas de escrever ou canetas, móveis, 

indumentária, pinturas, esculturas, medalhas, lembranças de viagens, etc.).  

No ano seguinte à inauguração do AMLB (na época apenas AML, Arquivo-Museu de 

Literatura), Drummond volta a escrever no Jornal do Brasil fazendo um apelo à 

população. “Colecionador ou não colecionador, que tenha em casa um retrato, uma 

carta, um poema, um documento de escritor brasileiro digno de nome de escritor (...) 

mande isso para São Clemente, 134” (Andrade, 1973 apud Vasconcellos, 2012, p. 

11). Desde então o setor não parou de receber constantemente novas 

incorporações.  

É, portanto, em meio a esta diversidade de materiais que se encontram também as 

obras de arte. Para uma melhor conceituação do objeto analisado neste projeto, ou 

seja, a obra de arte propriamente dita, é importante deixar claro que sua definição 

difere daquela empregada atualmente pelo setor2. Desta forma é necessário levar 

em conta a metodologia de trabalho e o modo estabelecido pelo AMLB para 

processar seu acervo, e para o que se propõe o presente estudo, o processamento 

da obra de arte à luz das características conceituais e terminológicas do setor. Esta 

foi uma questão importante a ser investigada ao longo do projeto devido à 

dificuldade em localizar as obras dentro do conjunto de materiais que compões o 

acervo do AMLB (localização esta, tanto conceitual como também física). Notou-se 

no decorrer da pesquisa, que apenas as obras emolduradas, bem como as 

esculturas eram tidas como obra de arte. As demais, quase que a totalidade do 

material identificado até o momento pelo projeto, eram compreendidas apenas como 

documento iconográfico, desconsiderando sua natureza primeira, isto é, artística.  

A partir daí, a discussão proposta neste artigo visa problematizar a preservação e o 

espaço da obra de arte dentro de coleções e arquivos pessoais de escritores em um 

espaço que, se por um lado apresenta-se múltiplo, com características tanto 

arquivísticas como também museológicas, por outro, prioriza a escolha por um 

formato de gestão documental no processamento de seu acervo. Para a museóloga 
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Claudia Barbosa Reis (2011, p.56) “não há qualquer problema na guarda deste 

material [arquivístico e museológico] sob o mesmo teto, mas sim, no processamento 

e na liberação das informações das quais são continentes”. Ora, trata-se esta de 

uma afirmação de suma importância para o que aqui se discute, uma vez que o 

processamento recebido pelos objetos ou documentos no AMLB influenciará 

diretamente as ações que seguirão. Isto é, ao receber tratamento técnico 

arquivístico, as obras de arte não são lidas, interpretadas, estudadas, 

documentadas, divulgadas e conservadas levando em conta suas especificidades. 

Faz-se imprescindível tal questionamento visto que, a partir do exposto, quase que a 

totalidade das obras de arte ali encontradas é compreendida, em primeira instância, 

como documento de arquivo e não como objeto artístico. Seu tratamento descritivo é 

dado, portanto, tomando como base a classificação conferida a eles dentro de um 

plano de classificação de cada fundo, além dos elementos próprios ao gênero ao 

qual pertencem e ao seu tipo documental. Por serem tidos como documento, os 

mesmos são, atualmente, fonte de pesquisa literária e não artística, ou seja, o que 

importa é o dado contido e não o objeto em si, prevalecendo o valor informativo 

sobre o valor intrínseco e simbólico tão caros ao campo das artes e essenciais no 

que tange sua preservação. Volta-se a frisar que a forma de identificar e 

compreender este material é, assim, em grande parte responsável pelo modo como 

é divulgado, acessado, pesquisado e apropriado pela sociedade e, ainda, tratado 

pelo setor, principalmente em relação às ações de conservação.  

Visando a preservação da coleção artística do AMLB, em seu sentido mais amplo, o 

projeto entende que a concepção do objeto e sua caracterização pelo setor são 

definidoras das ações e tomadas de decisões em relação a sua salvaguarda. No 

entanto, deve-se deixar claro que, apesar de o projeto levar em conta o material a 

partir da sua natureza primeira, neste caso, artística, não se pretende negar seu 

valor como documento ou destituí-lo das coleções e arquivos aos quais pertencem. 

Pelo contrário, volta-se a este material como obra de arte para, a partir daí, expandi-

lo em sua compreensão. Em busca de um entendimento mais amplo do objeto 

artístico inserido nos acervo do AMLB, procura-se definir os rumos de sua 
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preservação, sobretudo em relação às suas demandas específicas quanto às 

técnicas, aos materiais e também à sua socialização. 

A COLEÇÃO ARTÍSTICA DO ARQUIVO-MUSEU DE LITERATURA BRASILEIRA 

A coleção de obras abarcada pelo projeto até o momento é formada por desenhos, 

pinturas, gravuras, fotopinturas e algumas construções artísticas realizadas por 

artistas e escritores (que igualmente se lançaram às artes plásticas), brasileiros ou 

radicados no Brasil e constituem parte do panorama da arte feita em nosso país ao 

longo do séc. XX. O conjunto abrange a diversificação das pesquisas de linguagens 

no campo da arte, inclusive na relação com outras manifestações culturais como o 

teatro e a literatura. São muitas as obras nas quais é possível notar a incorporação 

de novos materiais e estímulo de experiências plásticas, do hibridismo (combinação 

de mídias nos processos artísticos) e principalmente quanto à renovação dos 

padrões estéticos. Desta forma a coleção artística do AMLB configura-se, entre 

outros, por diversas obras que, a partir de um espírito revolucionário, da liberdade 

gestual e dos novos vínculos experimentais, pretendem superar o intelectualismo do 

verniz. 

Dentre renomados nomes da historiografia da arte brasileira do século XX coexistem 

trabalhos de artistas como Oswaldo Goeldi, Lasar Segall, Anita Malfatti, Dimitri 

Ismailovitch, Di Cavalcanti, Carlos Scliar, Poty, Arthur Luiz Piza, entre tantos outros. 

Também são presentes obras de diversos escritores, dentre eles Carlos Drummond 

de Andrade, Clarice Lispector, Pedro Nava, Luis jardim, Lúcio Cardoso, Antônio 

Fraga e Cornélio Penna. Esta variada coleção dá-se principalmente pelo intercâmbio 

e interdependência entre os campos culturais e proximidade entre as artes plásticas 

e as artes literárias na época, possibilitando a contaminação mútua devido à 

permeabilidade de ambas as áreas. Resulta daí uma interação no cenário da cultura 

que poder-se-ia denominar de ecossistema artístico-literário (Fig. 1-2).  

Uma das dificuldades em localizar os trabalhos destes artistas e escritores em meio 

ao acervo do AMLB refere-se à conceituação atribuída pelo setor ao material que o 

compõe. Isto é, enquanto apenas as obras emolduradas (sendo grande parte 

pintura) e as esculturas recebem classificação artística, as demais são tidas como 
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documentos iconográficos. Para o campo artístico, ao se reconhecer somente 

quadros e esculturas como objetos de arte, além de regredir na teoria da arte, 

legitima-se apenas um segmento do campo, deixando de lado uma infinidade de 

outros objetos, no caso do AMLB as gravuras, desenhos, construções artísticas e 

fotopinturas. O projeto de pesquisa visa o estudo dos objetos à luz de sua natureza 

artística sem ter a pretensão de modificar a forma de atuação do setor, mas sim, 

fazê-lo atento às especificidades do campo das artes visuais e suas implicações. 

       

Fig. 1. Serigrafia de Carlos Scliar com dedicatória ao amigo, o escritor Rubem Braga.                       

Fig. 2. Autorretrato do compositor e escritor Vinicius de Moraes,3. 

Outro aspecto importante a ser mencionado e que diz respeito ao universo artístico 

abarcado pelo projeto, é de que o mesmo não considera apenas dignos de estudo 

os objetos tidos como prontos, mas também todo o material que, como bem lembra 

Calvino, “não é só o produto considerado acabado pelo artista [...]. A obra consiste 

na cadência infinita de agregação de idéias, ou seja, na série infinita de 

aproximações para atingi-la. Há muita arte guardada nos rascunhos das obras” 

(Calvino, 1990 apud Salles, 2000 p. 16). Os rascunhos aos quais se refere o escritor 

fazem parte da intimidade da obra, sendo nada mais que obras em processo e 

consistem em estudos, croquis, plantas, esboços, roteiros, maquetes, projetos, etc. 
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Esta é a tipologia artística que representa grande parte do acervo de obras do 

AMLB.  

Nota-se a crescente valorização destes processos de criação, o interesse por este 

material, sendo que os estudos da crítica genética voltados à obra artística têm 

contribuído em muito neste sentido. Já dizia o artista de vanguarda Georges Braque 

que o processo de realização da obra teria para ele sempre primazia sobre os 

resultados (Salles, 2000, p. 17).  

Assim, ao dedicar-se um estudo à preservação de uma coleção artística é 

necessário atentar para o universo que a compõe, saber como é formado e 

organizado o conjunto das obras, e que o mesmo é constituído por materiais e 

conjunturas os mais diversos quanto mais se aproximar do século XXI. O domínio 

sobre o objeto, a busca por um amplo aparto teórico-prático, a compreensão das 

proposições artísticas são primordiais para que as ações de preservação estejam 

em conformidade com sua realidade material, temporal e também com a realidade 

da qual fazem parte no momento da pesquisa (enquanto constituintes de um acervo 

específico dentro de uma determinada instituição4). O objeto artístico inserido nas 

coleções e arquivos pessoais do AMLB liga-se a uma rede de relações com o 

universo de seus titulares do qual não pode ser desconectado. As associações e 

abrangências simbólicas tramadas pelo objeto com os demais elementos ao seu 

entorno atribuem ao mesmo outros e novos valores cada vez que acessado pelo 

espectador. Logo, este objeto de arte participa de uma cartografia pautada na 

expansão, contaminação e convergência entre os diferentes materiais, outrora 

pertencentes a vida íntima de um determinado escritor. 

Pensar estas questões, levantar e problematizar todos os aspectos envolvidos em 

uma coleção caracteriza-se talvez como o maior dos desafios na preservação dos 

bens culturais. À vista disso, seu levantamento e análise inicial devem ser realizados 

da forma mais rigorosa possível, caracterizando-se o ponto inicial e provavelmente o 

mais importante para sua preservação. Pois, só é possível preservar a obra de arte 

da qual se tem conhecimento e, além disso, aquela que se reconhece como tal. 

O estudo da coleção artística 
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Base de toda atividade patrimonial é, pois a identificação e reconhecimento do bem 

cultural. Em vias de estar em conformidade com tal premissa, a ficha realizada para 

o estudo e análise das obras de arte do AMLB caracteriza-se como híbrida, uma vez 

que integra recursos de uma ficha técnica de museu5 e elementos de um diagnóstico 

do estado de conservação bastante detalhado. Neste caso é fundamental 

compreender as questões relativas ao campo artístico e ao campo da conservação 

como sendo intrínsecas e indissociáveis. 

 Frente a isto, o objetivo principal da pesquisa pode ser traduzido, reservadas as 

devidas proporções, como o levantamento e inventário das obras de arte da 

Fundação Casa de Rui Barbosa, sendo a ficha uma ferramenta metodológica para 

pensar a conservação e o gerenciamento da coleção artística da instituição. Não que 

o material já não tenha recebido algum tipo de tratamento pelo setor, ao contrário, a 

maioria é incorporada ao acervo através de uma abordagem arquivística e, portanto, 

como obra de arte permanece velada. 

O estudo da obra, através da utilização da ficha levou em consideração o setor e o 

tipo de acervo ali encontrado, além de recursos pertinentes às ações de 

identificação e análise do objeto. A primeira parte da ficha caracteriza-se pelo 

reconhecimento do objeto artístico através de um diagnóstico científico por imagem, 

identificação da obra (número de registro quando existente, autoria, título, classe, 

subclasse, coleção/arquivo de procedência e localização física) e informações 

técnicas (data, local de execução, técnica/suporte6 e dimensões). Já a segunda 

seção compreende uma detalhada análise do estado de conservação do objeto (Fig. 

3) - a saber: do suporte, da superfície pictórica e do tipo de montagem (quando 

existente)-, seguida pela descrição de intervenções anteriores, propostas de 

tratamento e do campo reservado para as observações. 

Uma ferramenta metodológica essencial utilizada no preenchimento da ficha para 

identificação do estado de conservação das obras foi a elaboração de um sistema 

que padronizasse a análise de todos os objetos da coleção, separando as obras em 

estado de conservação, Bom, Regular, Grave e AED (avançado estado de 

degradação). 
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Fig. 3. Análise do estado de conservação de objeto artístico com suporte em papel (detalhe da ficha). 

 

Este estudo, realizado para fins de preservação, consiste em um instrumento 

destinado à identificação e descrição patológica existente sobre um determinado 

bem cultural analisando assim seu estado de conservação. Desta forma, deve levar 

em conta a premissa de que cada tipo de material requer cuidados especiais quanto 

a sua terminologia específica, principalmente em relação ao estudo de conservação, 

para que não haja equívocos ou distorções de significado. Logo, tanto a elaboração 

da ficha como também seu preenchimento tornam-se objeto de muita pesquisa 

bibliográfica nacional e internacional. Quanto a isto cabe aqui uma ressalva, pois o 

campo da conservação e restauração no Brasil carece ainda de um dicionário de 

termos técnicos padronizado. Embora já existam algumas iniciativas, ainda que 

tímidas, o país requer estudos que tratem do assunto. Um bom exemplo neste 

sentido é a pesquisa desenvolvida por Salazar (2011) em seu projeto de graduação 

no curso Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis da Universidade 

Federal de Pelotas, intitulado Terminologia de Conservação de Papel: uma 

ferramenta necessária, e que foi essencial na elaboração das fichas aqui descritas. 
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Para o preenchimento dos campos, a obra em si mostrou-se como fonte primeira e 

principal de informações. Em busca por referências adicionais foi acessada ainda 

bibliografia teórica e prática em repositórios de universidades, anais de congressos, 

dicionários técnicos e artigos do campo da preservação e das artes visuais, como 

também alguns sites. Dentre estes, e de maior auxílio, pode-se citar a Enciclopédia 

Virtual de Artes Visuais do Itaú Cultural, que se mostrou bastante completa em 

relação à busca pela identidade dos autores. No entanto, e como acontece 

frequentemente em coleções artísticas, permanecem algumas lacunas as quais 

demandam um tempo maior de pesquisa para serem preenchidas. 

O estudo minucioso da coleção teve por base as especificidades artísticas do séc. 

XX, visto que as obras produzidas ao longo deste período apresentam 

características singulares e que demandam cuidados especiais em relação a sua 

conservação; sobretudo devido aos novos materiais como também das técnicas 

híbridas introduzidos na prática dos artistas. A obra plástica do escritor Luis Jardim 

confirma a atenção que deve ser conferida a estes trabalhos, uma vez que este se 

utiliza da sobreposição de diversos materiais como caneta esferográfica, caneta 

hidrográfica, guache, lápis de cor, ponta seca e nanquim (Fig. 4).  

     

Fig.4. Ilustração para o livro Proezas do Menino Jesus de Luis Jardim7.  
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Tendo em vista a dificuldade em decifrar muitas das superfícies pictóricas foi 

necessário desenvolver catálogos que compreendessem os diversos materiais 

utilizados pelos artistas (Fig. 5). A possibilidade de recorrer a estes índices ao longo 

do estudo, ver e sentir o material ao vivo, a forma como se comporta o pigmento 

sobre o suporte, se mostrou muito mais eficaz do que as descrições disponibilizadas 

em manuais técnicos e cartelas impressas de identificação.  

  

Fig. 5. Exemplo de catálogo elaborado para identificação dos materiais pictóricos. 

Na análise das obras ainda foi considerado seu local de guarda e a forma de 

acondicionamento. No caso do AMLB elas se encontram armazenadas em 

diferentes lugares no setor, sendo estes: folders e caixas em mapotecas e no 

arquivo deslizante. O pouco espaço que o setor dispõe para a guarda de todo seu 

acervo dificulta algumas ações de conservação dos diferentes materiais. Assim, é 

frequente encontrarmos objetos de suportes diversos acondicionados em conjunto, 

como é o caso do acervo tido como iconográfico que reúne em uma mesma caixa ou 

gaveta fotografias, negativos em vidro e acetato, metal, madeira, papeis e cartões 

diversos, entre outros. No entanto, apesar do pouco espaço no setor e à 

incapacidade, por hora, de realocar este acervo8, é necessário que as obras de arte 

recebam, pelo menos, atenção quanto ao tipo e fragilidade dos materiais, com o que 

o projeto de pesquisa aqui apresentado tende a contribuir.  
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Por fim, uma etapa importantíssima do estudo, diz respeito às questões de 

socialização das quais o acervo artístico do AMLB carece9. Como já dito 

anteriormente grande parte do conjunto das obras de arte permanecem 

desconhecidas e veladas, não sendo fonte de estudos artísticos ou disponibilizadas 

como objeto de arte à sociedade, servindo, muitas das vezes, apenas para ilustrar 

uma pesquisa literária. Entretanto, e como também discutem Salvador Muñoz Viñas 

e Gael de Guichen, importantes teóricos contemporâneos do campo da preservação, 

a socialização de um determinado bem cultural, seu compartilhamento com o 

público, é um imprescindível instrumento de preservação. Para ambos, qualquer 

tratamento conferido a uma obra deve ser feito para além de sua preservação 

material isto é, o ato de preservar é indissociável da participação e reconhecimento 

pela comunidade. O trabalho junto ao público fomenta a valorização do patrimônio, e 

consequentemente, estimula sua preservação. 

Atualmente os museus e arquivos têm por finalidade democratizar a informação 

contida em seus acervos. Assim, a partir do estudo realizado junto à coleção 

artística do AMLB, cabe ao setor repensar as formas pelas quais aproxima a coleção 

artística do público, reestruturando o modo como a apresenta, interpreta e explora 

para benefício da sociedade. É necessário que a socialização das obras de arte seja 

revista e que a mesma esteja em consonância com a capacidade do setor e com os 

propósitos da instituição na qual está alocado.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conjunto de 1204 fichas resultantes do projeto constitui ferramenta de 

identificação e proteção ao patrimônio artístico da instituição. A análise deste 

material mostrou-se bastante satisfatória quanto ao estado de conservação geral da 

coleção, apesar das dificuldades que o setor enfrenta (Fig. 6). Igualmente foi 

possível esboçar um primeiro panorama do conjunto quanto ao seu conteúdo e 

características artísticas (Fig. 7). Os resultados intensificam a importância desta 

pesquisa, quer no campo da preservação do patrimônio cultural, em estudos 

artísticos, principalmente aqueles voltados à arte nacional do século XX, como 

também nos estudos acerca dos próprios arquivos pessoais e coleções de escritores 

brasileiros. Levando em consideração que as abordagens nas áreas de arquivo e 
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museu são constante fonte de pesquisa e discussões, o estudo surge como 

possibilidade para que também outras instituições, que apresentem material 

semelhante ao do AMLB, se façam sensíveis ao objeto artístico dentro de seu 

acervo. 

 

Fig. 6. Estado de conservação da coleção. 

 

Fig. 7. Distribuição geral das obras analisadas por técnica artística. 
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Os ecossistemas artístico-literários investigados ao longo deste artigo, o estudo 

quanto às interdependências entre os campos das ciências da informação e a 

premissa da preservação da coleção artística do AMLB, foram possibilitados a partir 

de transbordamentos e contaminações entre literatura e artes visuais, arquivo e 

museu, mas também entre o AMLB e o Serviço de Preservação da Fundação Casa 

de Rui Barbosa. 

A peculiaridade atribuída à coleção artística do AMLB, aliada ao ineditismo de 

grande parte das obras que nunca foram contempladas em textos críticos, livros ou 

exposições, reforça ainda mais a importância que caracteriza sua preservação. 

Trazer esta coleção à tona e tratar de sua proteção é possibilitar que a sociedade 

veja e conheça alguns artistas e suas obras que fazem parte do patrimônio público, 

material e simbólico de nossa história e tradições culturais.  

 
 
NOTAS 
 
                                                           
1 Os objetos são vetores de transmissão. Eles carregam valores associados ao seu uso, evocam um passado 

mais ou menos longínquo, memorizam a impressão de seu autor, distinguem-se pela beleza de suas proporções, 
testemunham a história de uma geração, de um país... Os objetos dialogam entre as épocas e suas culturas. O 
desejo de transmissão é um anseio profundo e pode ser decifrado à luz desta pesquisa de continuidade (Girard, 
2014, p.3). Tradução dos autores. 
2 O projeto de pesquisa transita concomitantemente entre a disciplina da conservação e das artes visuais, 
levando em conta os conceitos específicos destas duas áreas do conhecimento. 
3 Figura 1: Flora, [1967], Carlos Scliar. Serigrafia sobre papel, 218 X 239 mm. Arquivo Rubem Braga. Figura 2: 
Autorretrato, s/d, Vinicius de Morais. Grafite sobre papel pautado, 225 X 326 mm. Arquivo Vinicius de Morais 
4 Sendo este um projeto voltado concomitantemente à preservação e às artes visuais e, sendo realizado em uma 
unidade voltada à informação, documentação e pesquisa, constituída à maneira do AMLB é imprescindível a 
interlocução permanente com especialistas de todas as áreas envolvidas. 
5 Parte da terminologia utilizada segue os padrões do Thesaurus para acervos museológicos (1987), sofrendo, 
no entanto, algumas modificações uma vez que o mesmo apresenta hiatos em relação ao vocabulário específico 
em artes visuais e, como também fala Reis (2011), certas incoerências e falhas estruturais. 
6 Cada material faz uso de uma terminologia específica quanto a sua conservação. Desta forma, a ficha teve que 
levar em consideração os diferentes termos existentes e adequá-los ao tipo de técnica e/ou suporte ao qual 
aquela ficha se destina. 
7 Figura Luis Jardim, Ardeu no ardor da feira (detalhes), s/d. Desenho sobre papel (técnica mista: caneta 

hidrográfica, caneta esferográfica, [guache], lápis de cor, ponta seca e nanquim), 256 X 364 mm. Coleção Luis 
Jardim. 
8 A Fundação Casa de Rui Barbosa receberá um novo prédio onde passará a funcionar o Centro de Preservação 
de Bens Culturais da instituição. Este espaço abrigará os acervos da Fundação em áreas de guarda mais amplas 
e melhor estruturadas segundo as demandas de cada setor, bem como os serviços de preservação. 
9 É importante mencionar que o AMLB já organizou algumas exposições nas quais foram expostas obras de arte. 
Também é conhecida a realização do empréstimo de seu acervo a outras instituições, como é o caso das 
pinturas de Clarice Lispector, expostas no Instituto Moreira Salles em 2009 e algumas obras do arquivo de 
Cornélio Penna apresentadas na mostra Tradição e Ruptura de 1984, promovida pela Fundação Bienal de São 
Paulo. 
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