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RESUMO: O presente trabalho é uma reflexão acerca dos desafios encontrados ao se 
estudar e propor ações de conservação e restauração em uma obra singular como o 
Presépio do Pipiripau. Durante a avaliação inicial de mapeamento e diagnóstico, a parte 
cenográfica frontal e a estrutura mecânica foram levantadas por uma equipe multidisciplinar. 
Essa avaliação criteriosa foi de fundamental importância para a elaboração do estado de 
conservação e das sugestões técnicas e teóricas para futuras intervenções de restauro. 
Mais do que determinar soluções, o presente estudo trouxe indagações conceituais de como 
abarcar memória, materialidade e degradação e como intervir em uma obra tão inusitada, a 
qual contém traços tão característicos da trajetória do seu autor.  
 
Palavras-chave: Diagnóstico, mapeamento, preservação, presépio, pipiripau. 
 
 
ABSTRACT: This paper is a reflection about the challenges in studying and proposing 
actions for conservation and restoration of a single work as Pipiripau’s crib. During the 
evaluation of the initial phase of the mapping and diagnosis, a multidisciplinary team has 
studied the front scenography and the mechanical structure. This carefully review was crucial 
for the development of the conservation status and the technical and theoretical issues for 
future restoration interventions. Rather than determining solutions, this study brought up 
conceptual questions of how to hold together memory, materiality and degradation and how 
to intervene in such an unusual work, which contains characteristic features of the author’s 
life course. 
 
Key words: Diagnosis, mapping, preservation, crib, pipiripau. 
 

 

O Presépio do Pipiripau apresenta uma estrutura composta tanto por um cenário, 

que abarca personagens e elementos arquitetônicos realizados com diversos 

materiais e técnicas, quanto por uma estrutura mecânica responsável pela 

movimentação das figuras. Devido à grande complexidade de sua estrutura móvel e 

da combinação de materiais e técnicas utilizados, o conjunto representa um desafio 

especial para a área da conservação e da restauração.  

Por se tratar de um exemplar típico da expressão popular, ele apresenta soluções e 

singularidades advindas da engenhosidade de seu criador. Assim, à semelhança do 

ocorrido com os objetos de arte contemporâneos, os ícones da arte popular também 

possuem particularidades e devem ser vistos como obras únicas. Ao se estudar a 
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arte contemporânea, cada exemplar é tratado como um objeto individual1, derivado 

do próprio processo de pesquisa do artista que, muitas vezes, não compartilha de 

técnicas convencionais, como ocorre com as obras pertencentes à tradição clássica 

ou mesmo à arte moderna. A arte popular também deve ser entendida sob esta 

ótica. Por isso mesmo, ao serem restauradas, pode ser empregado o mesmo critério 

aplicado às obras contemporâneas. Dessa forma, sua técnica construtiva deve ser 

profundamente investigada, para que se entenda a essência do conjunto e o 

tratamento proposto não altere seu valor simbólico. Assim sendo, as premissas 

conceituais da intervenção devem se aproximar das teorias contemporâneas da 

restauração, a exemplo da apresentada por Salvador Muñoz Viñas2. 

Antes de se realizar qualquer intervenção de restauro, mesmo em obras tradicionais, 

é necessário investigar a peça para se conhecer os materiais constituintes e avaliar 

seu estado de conservação. Nesta fase que precede a restauração, o conservador-

restaurador reúne dados históricos, culturais, estilísticos, técnicos, iconográficos e 

estéticos da peça com o intuito de definir os critérios e elaborar sua proposta, dentre 

as várias possibilidades de tratamento existentes. Em se tratando de exemplares 

singulares como o Presépio do Pipiripau, é primordial que este estudo inicial, de 

mapeamento e diagnóstico, seja realizado a partir do desenvolvimento de uma 

metodologia própria, adequada às necessidades da peça. Geralmente, esta etapa 

envolve uma equipe multidisciplinar composta por historiadores, engenheiros, 

museólogos, químicos, dentre outros.  

Durante o ano de 2013, o Presépio do Pipiripau esteve fechado para que seu 

mapeamento e diagnóstico fosse realizado. Esta primeira fase, que posteriormente 

será seguida pela restauração do conjunto, foi subdividida em duas etapas: uma 

investigou a parte cenográfica frontal, onde ficam as figuras animadas, e a outra 

tratou do estudo da parte mecânica e estrutural traseira, onde se localizam os 

mecanismos que possibilitam o suporte e a movimentação dessas figuras. 
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Figura 1 – Estrutura cênica frontal do Presépio do Pipiripau 

A avaliação do conjunto cênico levantou os aspectos iconográficos, históricos e 

materiais das cenas e avaliou o seu estado de conservação. Tudo foi documentado 

através do preenchimento de fichas, realização de fotos e desenhos esquemáticos. 

Inicialmente, cada cena foi levantada a partir de suas características iconográficas e 

comparada com os dados existentes no Inventário Preliminar do Acervo 

Museológico do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, o qual 

descrevia 50 grupos cênicos. Algumas divergências surgiram e se chegou ao 

número de 54 cenas. Esta diferença deve-se à opção por uma readequação da 

nomenclatura e subdivisão de alguns grupos para uma melhor adequação filológica 

e iconográfica3. Após a averiguação das cenas, seus personagens constituintes 

foram estudados individualmente. 

A parte traseira do Presépio, onde se alinham os mecanismos e estruturas que 

controlam os movimentos das suas peças, tornou-se com o tempo quase que uma 

instalação cinética de arte contemporânea, devido às curiosas e engenhosas 

soluções encontradas pelo autor. As centenas de partes móveis da parte frontal do 

Presépio têm todos os seus movimentos controlados por apenas dois motores 

elétricos. Um deles movimenta os diversos eixos mecânicos, polias, cames e 

correias que transferem os movimentos para as figuras articuladas através de 

alavancas e fios. O outro motor aciona uma bomba d´água, que origina um fluxo de 
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água que movimenta as peças que dependem da sua passagem. A manutenção 

desse complexo mecanismo sempre dependeu de uma transmissão oral de 

conhecimentos, a partir do seu autor para ajudantes que hoje já se encontra na 

terceira geração.  

 

Figura 2 – Mecanismos do Presépio. 

Para que intervenções de restauro possam ser feitas sem equívocos nessa 

complexa instalação, tanto agora quanto no futuro, tornou-se indispensável um 

preciso e minucioso mapeamento de todas as suas conexões. O grupo mecânico e 

estrutural localizado na parte traseira foi mapeado com o auxílio de um estudante de 

engenharia mecânica. Assim, foi realizado um extenso levantamento dos intrincados 

mecanismos que permitem o funcionamento do presépio, modelando 

tridimensionalmente o resultado com o auxílio de um software de modelagem 3D4. O 

modelo construído permitiu não apenas registrar em detalhes a maneira como os 

mecanismos se interligam, mas também disponibilizar o acesso desse conhecimento 

aos profissionais especializados, fornecendo uma base de conhecimentos inédita 

sobre o funcionamento do Presépio e criando subsídios para sua manutenção 

apropriada.  
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Figura 3 – Modelagem tridimensional dos mecanismos do Presépio. 

O estudo da parte mecânica colocou uma série de questões importantes acerca da 

conveniência ou não de se realizar determinadas intervenções na área da 

Conservação e da Restauração. A estrutura mecânica do Presépio, embora exista 

fundamentalmente com o objetivo de gerar o movimento das peças frontais, ganhou 

com o tempo um status estético próprio derivado da sua complexa engenhosidade. 

As peças e conexões mecânicas, apesar de serem funcionais, foram feitas dentro de 

um espírito de improvisação total, devido muito provavelmente às limitações 

financeiras do autor. Este espírito de improvisação mostra-se com clareza em várias 

partes do mecanismo, onde carretéis de linha são usados como pequenas polias, 

porcas e velas de motor de automóvel como contrapesos, e uma antiga roda de 

máquina de costura como polia de redução. Além disso, os mancais de madeira de 

aroeira foram feitos à mão pelo próprio autor, bem como as polias de madeira foram 

torneadas por ele. Já os três eixos principais do presépio foram comprados, assim 

como as polias grandes que originalmente integravam máquinas de costura 

(CAMPOS, 2003, p.37). Esses e inúmeros outros exemplos de improvisação 

enriquecem a textura móvel que presenciamos no seu funcionamento, 

acompanhados por uma cacofonia de estalos, batidas, choques metálicos, atritos e 

ruídos ritmados. A contemplação do mecanismo do Presépio inicialmente nos 

remete à figura do Homo Faber, realizador e construtor. Mas aos poucos, percebe-

se que a personalidade que aflora por trás dessa criação está mais para o Homo 
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Ludens (HUIZINGA, 2001), aquele que consegue continuar brincando mesmo depois 

de adulto. Nos depoimentos deixados pelo autor é indisfarçável o grande prazer 

sentido por ele com sua criação. As descrições de como conseguiu resolver algum 

problema técnico específico com uma improvisação barata, ou como criou um efeito 

teatral espetacular com algum efeito de luz e ruídos, tais como os trovões e 

relâmpagos da crucificação, mostram sinceramente o seu comprometimento, não 

apenas com sua fé, mas com sua atividade lúdica de animar, dar alma, aos 

personagens que o acompanharam desde a sua infância.  

Despidos da importância simbólica dos componentes da parte frontal, os 

mecanismos do Presépio têm valores estéticos por si mesmos, ainda que 

inextrincavelmente ligados aos movimentos daqueles. Não raro, há pessoas que 

ficam mais impressionadas pelos mecanismos do que pelo espetáculo frontal. O 

interesse popular é tão grande que há muito tempo se disponibiliza uma visão dos 

mecanismos através de uma janela lateral do Presépio. Uma imagem que nos vem à 

mente é a do Mágico de OZ, ente poderoso que se revela finalmente como uma 

marionete sofisticada manipulada pelos bastidores através de mecanismos 

complicados controlados por um homem comum. Para se extrair ordem do aparente 

caos presenciado na parte traseira do Presépio, foi necessária uma abordagem 

absolutamente lógica e metódica. Primeiramente, os eixos principais foram 

identificados, chamados na engenharia mecânica de árvores, de onde derivam todos 

os outros movimentos. Depois disso, cada eixo foi percorrido, da esquerda para a 

direita, anotando-se e descrevendo cada elemento, tais como polias, cames e 

mancais. Na sequência, as ligações mecânicas seguintes, tais como alavancas, fios 

e correias, foram identificadas. A finalização do mapeamento deu-se com a 

construção de tabelas, onde cada um das centenas de movimentos do Presépio foi 

ligado à sua origem no mecanismo traseiro.  

Para tanto, foi necessário criar uma metodologia específica, de modo que cada peça 

pudesse ser facilmente localizada no conjunto. Foi estabelecido, então, um código 

numérico, composto por três números, para a identificação de cada peça mecânica 

ao longo dos eixos. A primeira coluna identifica o número do eixo, a segunda coluna 

o número da peça no eixo, da esquerda para a direita, e o terceiro número registra o 
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tipo de peça, de acordo com uma tabela própria que atribui um código para cada 

elemento (polias, came circular, mancal de esfera, dentre outros). Determinada a 

localização de todas as estruturas e conexões dos mecanismos de funcionamento 

do Presépio, outra tabela foi feita para unir os códigos dos elementos mecânicos 

descritos na tabela anterior às figuras que movimentavam, além de descrever seu 

estado de conservação.  

 

Figura 4 – Exemplo de uma das tabelas referenciais dos elementos mecânicos. 

Dessa forma, foi possível mapear os movimentos das figuras do Presépio, 

informando quais os elementos mecânicos responsáveis por cada movimento, bem 

como inserir dados referentes ao estado de conservação das peças mecânicas que 

necessitavam de intervenção. Por fim, os elementos mecânicos da parte traseira 

foram modelados computacionalmente e foi criada uma representação virtual do 

Presépio, a qual se torna uma importante ferramenta referencial para o conjunto. 

De fato, a grande demanda do estudo era o estabelecimento da correlação entre as 

figuras e as estruturas mecânicas, para que durante a restauração, se necessário, 

os personagens pudessem ser desmontados com segurança. Inicialmente, cada fio 

da parte posterior foi associado à figura que movia e rotulado com uma etiqueta. Em 

seguida, após o estudo e mapeamento da estrutura mecânica foram elucidados 

quais os elementos mecânicos que estavam envolvidos no movimento de cada 

figura. Dessa forma, foi possível distinguir quais eixos, polias, mancais, hastes, 

dentre outros, estavam ligados ao movimento de um braço ou uma perna de uma 
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figura. Por exemplo, o elemento mecânico que move o Carrossel é uma polia, 

localizada na quinta posição no eixo de número 1, e assim por diante. 

Determinada a posição de cada figura em relação à estrutura mecânica, cada grupo 

cênico foi descrito e foi levantada a técnica construtiva de cada personagem, 

estrutura arquitetônica ou dos demais elementos constituintes das cenas. A 

documentação existente na Biblioteca do Museu de História Natural e Jardim 

Botânico, assim como o relato e auxílio dos funcionários que atuam diretamente na 

manutenção do Presépio foram essenciais durante esta etapa.  

Os personagens e elementos cenográficos que compõem o presépio são feitos por 

diversos materiais de origem orgânica e inorgânica. As figuras móveis são feitas por 

um esqueleto de cobre recoberto por uma massa de papier machê. Já suas cabeças 

e o corpo de diversos personagens são feitos com a mesma massa através de 

moldes de gesso que permitiu a produção seriada de figuras masculinas e femininas 

através de moldes padronizados. Nem todas as figuras humanas foram feitas com 

massa de papel. Algumas foram adaptadas a partir de bonecos industrializados, 

outras feitas em gesso e outras ainda, como os personagens da Última Ceia, 

possuem vestimentas de tecido, dada a pressa do artífice em terminar as figuras a 

tempo das festividades natalinas.  Conforme relatado pelo próprio autor da coleção: 

“Algumas foram imagens que eu comprei e modifiquei como a Samaritana, que tem 

cabeça de boneca e corpo com movimento. [...] Eu fiz assim por um único motivo, 

pra andar mais depressa, porque a gente queria apresentar a cena naquele Natal.” 

(CAMPOS, 2003, p.42). Muitos dos animais também foram feitos em papier machê e 

outros a partir de conchas marinhas recolhidas no litoral do Rio de Janeiro e do 

Espírito Santo. (CAMPOS, 2003, p.43).  

Além da adaptação de bonecos e da utilização de conchas, o artífice apropriou-se 

de diversos objetos para criar uma faixa decorativa na parte frontal da cenografia5. 

Este tipo de assemblagem6 aproxima o presépio das práticas da arte contemporânea 

e demonstra a capacidade inovadora do autor, ao incorporar objetos cotidianos. De 

certa forma, esta atitude também está de acordo com as práxis presepiais da 

demarcação cultural através da contaminação de elementos do cotidiano que 
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delimitam os aspectos particulares da região ou época na qual o conjunto foi 

produzido. 

As várias décadas de existência do Presépio, aliadas ao grande número de 

improvisações realizadas na sua construção, acumularam uma série de danos à sua 

estrutura e configuraram várias situações pontuais de alto risco à sua integridade 

física. Foram constatados que diversos pontos da estrutura de madeira estavam 

atacados por insetos xilófagos, tanto cupins comuns como cupins de solo, 

enfraquecendo sua resistência estrutural. A construção em que o Presépio se abriga 

tem goteiras no telhado, e em períodos chuvosos, há um fluxo de água que corre no 

chão por baixo do conjunto.  No piso da parte traseira do Presépio, há sinais de 

eflorescências salinas. As mangueiras hidráulicas utilizadas para conduzir água aos 

elementos móveis do Presépio são antigas e ressecadas e podem causar 

vazamentos danosos. Várias polias de madeira estão saturadas com óleo 

lubrificante na sua parte externa, e suas correias mal ajustadas geram calor por 

atrito. As instalações elétricas apresentam talvez o mais elevado risco combinado de 

incêndio, que poderia ser causado com relativa facilidade por prováveis curto-

circuitos ou aquecimento de substancias inflamáveis por lâmpadas incandescentes. 

A perigosa proximidade de algodão, papelão ressecado, madeira saturada de óleo 

lubrificante, fontes de calor, fiação antiga, exposta e com emendas inadequadas, é 

um convite ao desastre iminente. Dessa forma, é necessária uma completa 

reformulação do projeto elétrico do presépio, com substituição da fiação e sua 

passagem em conduítes apropriados, com a troca das lâmpadas incandescentes e 

fluorescentes por lâmpadas LED, que são mais frias, duráveis e eficientes, e com a 

montagem de novo quadro elétrico com fusíveis de proteção para sobrecarga e 

rotulagem clara das suas funções. O motor da bomba d´água fica localizado junto ao 

chão, com fiação exposta e sujeita a alagamentos e curto-circuitos. Assim, suas 

ligações devem ser refeitas em um local mais apropriado e protegido. 

Os objetos e figuras, compostos por diversos tipos de materiais, apresentam 

sujidades e necessitam de limpeza mecânica e ou química. Para esse tipo de 

limpeza, são necessários testes locais de solubilidade para a identificação do tipo de 

policromia aplicada e a consequente escolha do método apropriado. As placas 
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laterais que contêm uma pintura apresentam ondulações, manchas, sujidades e 

desprendimentos, além de estarem atacadas por insetos xilófagos. Os elementos 

feitos de plástico apresentam paredes finas e, em geral, estão bastante fragilizados, 

provavelmente, devido à polimerização sofrida ao longo do tempo. Esses elementos 

necessitam ser manuseados com grande cuidado e precisam de uma consolidação 

com material mais resistente, para reforço material. As partes feitas de tecido se 

encontram em graus variados de conservação, sendo que algumas necessitam de 

substituição e outras permanecem em bom estado. Existem várias repinturas nas 

figuras do presépio, muitas delas feitas pelo próprio autor, de acordo com seus 

relatos. Vários elementos móveis encontram-se travados, desligados ou com o 

funcionando inadequado. É preciso desobstruir esses elementos e refazer as 

ligações daqueles que não estão funcionando. As partes metálicas oxidadas devem 

ser limpas e protegidas com verniz apropriado.  

Como se pode notar, a existência de uma estrutura mecânica, de componentes 

elétricos e hidráulicos, além dos próprios objetos cenográficos, demonstram a 

complexidade e o cuidado que se deve ter ao intervir no conjunto. Sua restauração 

deve envolver uma equipe multidisciplinar composta por engenheiros, para tratar das 

questões mecânicas, elétricas e hidráulicas, conservadores-restauradores, para 

elaborarem os critérios de intervenção a serem adotados, químicos, para realizarem 

as análises físico-químicas dos materiais, fotógrafos, para ajudarem na 

documentação das etapas executadas, historiadores, para auxiliarem na pesquisa 

histórica, e educadores, para fazerem a mediação com o público, divulgando as 

intervenções e conscientizando a respeito da importância de sua preservação. A 

somatória do conhecimento desses profissionais assegurará que a conservação do 

conjunto não será feita através de soluções generalistas, e sim, embasada através 

de critérios técnicos e culturais que garantam a salvaguarda da coleção para a 

comunidade a que está inserido. 

Talvez a maior polêmica ao se tratar o conjunto resida nas intervenções a serem 

realizadas na parte mecânica, em especial, a respeito da substituição ou não de 

alguma peça mecânica. Se fossem peças apenas funcionais, não deveria haver 

nenhuma dúvida acerca da sua alteração, mas mesmo nesses casos permanecem 
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alguns questionamentos. Por exemplo, há algumas polias de madeira ligadas aos 

eixos principais que se encontram bastante desgastadas ou quebradas e que terão 

que ser substituídas mais cedo ou mais tarde. Mas para removê-las, é necessário 

retirar todo o eixo, além de todas as polias e mancais que se encontram entre elas e 

o início do eixo, e depois recolocar tudo de novo no lugar. Como esses eixos não 

são desmontados há muitos anos, sempre existe o risco de se causar algum dano 

nesse procedimento. Ademais, essas polias de madeira e alguns mancais foram 

feitos pelo próprio autor do Presépio e sua troca envolve outras questões de 

natureza simbólica e subjetiva. 

As demandas estruturais são mais fáceis de serem resolvidas, pois as peças de 

madeira da estrutura que estão danificadas por cupins ou encharcadas de óleo 

podem ser substituídas por outras das mesmas dimensões. Mas as decisões sobre 

a substituição de outras peças mais específicas devem ser tomadas levando-se em 

consideração, não apenas as questões de ordem técnica, mas também as de ordem 

estética, histórica, simbólicas, antropológica ou mesmo sociológica.  

Veja-se, por exemplo, o caso dos contrapesos. Há diversos lugares do mecanismo 

em que existem contrapesos amarrados em fios, com o objetivo de provocar um 

retorno do movimento inicial provocado. Esses contrapesos são feitos com os mais 

diversos materiais: velas de motor de automóvel, porcas mecânicas e qualquer coisa 

que tenha peso suficiente para se obter o resultado desejado. Teoricamente, seria 

possível substituir esses contrapesos por outros mais padronizados que realizassem 

a mesma função mecânica. Entretanto, não consideramos isso recomendável, 

devido exatamente às peculiaridades da sua construção. São exatamente essas 

soluções improvisadas que agregam um valor próprio ao mecanismo, alçando-o a 

categorias estéticas e artísticas inesperadas. Substituí-las implicaria em trair os 

princípios criativos do autor, além de causar um significativo empobrecimento 

estético e histórico do conjunto. Ações de intervenção nessa parte do Presépio 

devem ser precedidas de ampla discussão com profissionais das áreas envolvidas, 

de modo a se manter a integridade funcional do conjunto, reduzindo ao máximo seus 

riscos materiais e procurando, ao mesmo tempo, assegurar seus valores culturais e 

a continuidade do extraordinário poder impactante da sua estética e da sua história. 
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Afinal, como Viñas (2004) apresenta em sua Teoria, as decisões, acerca do que e 

como se restaurar, devem, acima de tudo, ser baseadas mais em critérios culturais 

do que apenas em razões técnicas, pois uma obra é restaurada para a comunidade 

e não para si mesma. 

Há de se notar que qualquer intervenção de restauro implica em escolhas. Mais do 

que nunca, com a ampliação da noção patrimonial que hoje em dia permite abarcar 

a preservação de diversos itens culturais, tangíveis e intangíveis, é preponderante 

que se conheça profundamente o que se quer preservar. Dessa forma, a 

restauração deve ser pensada em função das prioridades atribuídas ao objeto pela 

sociedade.  Para tanto, é necessário uma visão multidisciplinar que permita a 

tomada de decisões que atendam aos valores dos monumentos inseridos em suas 

comunidades, atentando para a importância de se preservar até mesmo algo que 

aparentemente não tenha grande significado imediato. Nesse sentido, fica o 

paradoxo do restaurador de até onde intervir. Como abarcar memória, materialidade, 

tradição, unidade e degradação. Este é o grande desafio proposto pelo conjunto do 

Presépio do Pipiripau. 

 
 
NOTAS 
 
1 Conceito apresentando por Danto (2006) em seu livro intitulado Após o Fim da Arte: a Arte Contemporânea e 
os Limites da História. 
2 VIÑAS, Salvador Muñoz. Teoría Contemporánea de la Restauración. Madrid: Editorial Síntese, 2004. 
3 Exemplo desta reformulação foram os itens do acervo de número 185 à 197 (“Nossa Senhora apresenta o 
menino Jesus aos Reis Magos” foi subdividida em dois momentos iconográficos: Sagrada Família e Adoração 
dos Magos), 304 à 319 (“Prisão de Jesus no Horto das Oliveiras e São Pedro cortando a orelha de um dos 
soldados com a espada” foi subdividida nas cenas Prisão de Cristo e Simão Pedro cortando a orelha de Malco), 
374 à 380 (“Infância de Jesus em Nazaré e aparecimento do Anjo à N. Senhora” foi subdividida em José e Jesus 
marceneiros e em Anunciação do anjo a Maria), 413 à 423 (“Julgamento de Jesus e negação de S. Pedro à 
Jesus” foi separada em Negação de São Pedro e em Coroação de Cristo) e 496 à 516 (“Matança dos Inocentes 
ordenada pelo Rei Herodes” foi reformulada em dois grupos Matança dos Inocentes e Herodes). 
4 SolidWorks. 
7 Como o autor do Presépio descreve: “Na Parte da frente toda, na década de 1940, coloquei uma decoração de 
pedras, de conchas, cristais. É feita com sucata, com trem que a gente vai jogar fora, inclusive um rote de 
dentadura, botões, fechaduras, pulseiras, chaves, peças de revólver. O a gente acha, vai lá colocando. Tem uma 
folha de lata e em cima dessa lata coloco massa de cimento, em cima da massa a gente vai colando aquelas 
coisinhas, depois pinta aqueles vãozinhos com purpurina, e fica muito bonito.” (CAMPOS, p.44) 
8 O termo assemblagem foi criado incorporado às artes na década de 50 por Jean Dubuffet (1901-1985) para 
referenciar trabalhos feitos a partir da estética da acumulação, na qual qualquer material pode ser incorporado à 
obra de arte. Assim, essa reunião de elementos cria um novo objeto que ao mesmo tempo conserva as 
características particulares cada peça, a qual mantém seu sentido original e pode ser identificada e contemplada 
individualmente. De fato, a faixa decorativa do Presépio foi criada dentro desse mesmo espírito contemporâneo 
derivado do dadaísmo, em especial, da obra de Kurt Schwitters (1887-1948). 
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