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A ENTREVISTA COMO METODOLOGIA AUXILIAR NA PRESERVAÇÃO DE 
ACERVOS DE ARTISTAS 

 
 

Arethusa Almeida de Paula – PPGA-EBA-UFMG 
 
 
RESUMO: Ao adentrarmos no universo de um acervo de artista encontramos, além das 
obras e documentos, vários vestígios de memória de seu autor. Pensando na frágil memória 
ali existente, depoimentos e entrevistas são suportes para a complementação da 
preservação desse patrimônio. Este artigo abordará as entrevistas coletadas no ano de 
2014 e que acompanharão as obras que serão doadas pela artista brasileira Regina Vater 
ao Museu de Arte Contemporânea da USP, por conta da premiação no edital do Prêmio 
Marcantônio Vilaça, da FUNARTE, no ano de 2013.  A utilização de metodologias de 
História Oral auxilia na formação de fontes primárias de pesquisa e no resgate da memória 
do acervo, da obra e também da história do artista. 
 
Palavras-chave: acervo; entrevista; preservação. 
 
 
ABSTRACT: The universe of an artist’s collection isfull of his author’s memory. Thinking 
about this fragile memory, testimonials and interviews are supports for the preservation of 
this heritage. The Brazilian artist Regina Vater won the Prize MarcantônioVilaça, from 
FUNARTE, in 2013. This award is for the donation of some of her works to the Museum of 
Contemporary Art from São Paulo University. The Oral History methodologies are an 
excellent support for the primary information about the work of art and the memory of the 
artist. 
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Ao adentrarmos no universo de um acervo de artista encontramos, além das obras e 

documentos, vários vestígios de memória de seu autor. Pensando na fragilidade 

desses espaços, depoimentos e entrevistas são suportes para a complementação 

da preservação desse patrimônio. No que concerne aos acervos de arte 

contemporânea, a voz do artista ou de quem cuida do espaço é de suma 

importância, pois pode trazer informações sobre processos de produção, materiais 

utilizados, intenções e histórico da obra que vão auxiliar na organização e na 

formação de um banco de dados muito mais completo.  

No ano de 2013 a artista plástica Regina Vater foi premiada no edital do Prêmio de 

Artes Plásticas Marcantônio Vilaça, da FUNARTE. Este prêmio tem por objetivo a 

doação de obras de artistas brasileiros para os acervos de museus. No caso de 

Vater, serão doadas três instalações e 21 vídeos produzidos entre o final da década 
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de 1970 e início de 1990, ao Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 

São Paulo. Além da doação será produzida uma exposição, ainda a ser marcada de 

acordo com o cronograma da instituição, para dar publicidade ao fato. 

Para acompanhar esta doação foram realizadas, em janeiro de 2014, entrevistas 

com Regina Vater destacando o processo de produção das obras e as impressões 

da artista ao realizá-las. Acreditamos que a inclusão dessas entrevistas junto à 

doação das obras auxiliará o corpo de pesquisadores do MAC/USP em seus 

procedimentos internos de catalogação, inventário e pesquisa. 

Mesmo a entrevista sendo considerada uma fonte subjetiva, pois depende da 

memória de seus interlocutores, no caso da conservação e restauração, e também 

da construção de uma história da arte recente, corrobora ações e análises a serem 

tomadas diante das obras.A utilização de metodologias de História Oral auxilia na 

formação de fontes primárias de pesquisa e no resgate da memória do acervo, da 

obra e também da história do artista. 

A História Oral trabalha com a memória contemporânea, buscando suas fontes em 

personagens vivos, que possam contar sobre determinado período histórico, dando 

voz a personalidades e a grupo de pessoas, as quais poderiam nunca ser ouvidas. É 

um método bastante utilizado em História, Ciências Sociais, Antropologia e 

Psicologia. De acordo com Verena Alberti: 

A história oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de 
fontes para o estudo da história contemporânea surgida em meados 
do século XX, após a invenção do gravado a fita. Ela consiste na 
realização de entrevistas gravadas com atores e testemunhas do 
passado. (ALBERTI, 2000, p.1) 

Não discutiremos aqui as divergências que muitos pesquisadores em História Oral 

levantam sobre o método, que se baseiam na ideia de ser esta a apenas uma 

técnica de entrevista, ou se ganha um patamar mais abrangente, com objetivos e 

comportamentos declarados. O que importa, no âmbito do acervo de artista, é que 

esta metodologia auxilie na formação de um arquivo oral junto ao arquivo 

documental presente nestes espaços. 
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No caso da recente História da Arte Brasileira, vemos os pesquisadores voltando 

seus interesses para os trabalhos desenvolvidos em meados das décadas de 1960 e 

1970. O Brasil, dentro de um período de Ditadura Militar (1964-1984), entra num 

período de censura, o qual artistas de várias linguagens precisaram burlar o sistema 

para que suas mensagens fossem ouvidas. No caso das artes plásticas, as 

linguagens em Arte Conceitual, na América Latina denominada Conceitualismos por 

conta da conotação política que recebem, é o modo de expressão mais utilizada. 

Dessa forma, o Xerox, a Mail Art, as performances, a fotografia, as instalações, entre 

outros, se constituem por trabalhos que primam por sua efemeridade e fragilidade de 

materiais. 

Se para Pierre Nora, a memória institui seus lugares, por ser intrinsecamente frágil, o 

acervo, seja de qualquer espécie, é um desses espaços. Se tivermos a vantagem de 

ter o seu principal interlocutor falando sobre este espaço, então temos que 

aproveitar as informações que nos é fornecida. No caso dos acervos de artistas 

contemporâneos a entrevista com seu criador, ou do curador (entendido aqui no seu 

conceito primeiro de cuidador) ganha um patamar de documento. 

Regina Vater, junto com seu marido, o também artista plástico Bill Lundberg, volta a 

morar no Brasil em 2011, depois de trinta um anos vivendo nos Estados Unidos. O 

acervo dos artistas só chegaria a Rio de Janeiro, por navio, em julho de 2013. A 

construção do espaço próprio para a salvaguarda de seu acervo foi concretizada em 

janeiro de 2014, através de recursos financeiros dos próprios artistas.  
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Acervo de Regina Vater em Itaipuaçu-RJ. Imagem: Arethusa Almeida de Paula. Janeiro de 2014. 

O acervo ainda não tem uma organização, tampouco uma catalogação. Este 

trabalho ainda será iniciado futuramente, especialmente por causa da falta de 

recursos financeiros. Porém, aos poucos Regina Vater está fazendo essa 

organização com a ajuda de alguns pesquisadores que se interessam pela sua obra. 

Como mencionado anteriormente a 6ª Edição do Prêmio de Artes Plásticas 

Marcantônio Vilaça, em 2013, proporcionou que algumas obras de Regina Vater 

fossem doadas para o Museu de Arte Contemporânea da USP. Serão doadas três 

instalações: Desenho Cinemático (1981), Instalação em negro para tartarugas 

prateadas (1984) e Snakenest (1988). Dentre os 21 vídeos estão: LuxoLixo, obra de 

1976, porém transformada em vídeo em 2011; As time goes by (1978); 

Mycompanion Cage, filmado em 1979 e editado em 2005; Oxalá que dê bom tempo 

(1982); SalvaDor (1983); Tupi ornot Tupi (1988);Comigo Ninguém pode (1992). 

Por ser pesquisadora da obra de Regina Vater, fui convidada pela artista para ajudá-

la no inventário e organização dos materiais que fazem parte das obras. Para tanto, 

várias caixas foram abertas para que localizássemos documentos e partes dos 

trabalhos. Estes foram separados em caixas organizadoras. Nesta ocasião sugeri a 

artista que junto às obras gravássemos uma entrevista em áudio com explicações 

sobre o processo de produção dos trabalhos, e que esta fosse encaminhada junto às 



 

 

3505 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

obras doadas. Sugestão aceita, as entrevistas foram realizadas em áudio nos dias 3 

e 4 de fevereiro de 2014. 

 

Caixa com elementos da instalação “Desenho Cinemático” (1981) de Regina Vater. Imagem: 

Arethusa Almeida de Paula. Janeiro de 2014. 

Esta não é a primeira entrevista realizada com a artista. Em janeiro de 2013 foram 

realizadas entrevistas em vídeo para realização de minha tese de doutorado na 

Universidade Federal de Minas Gerais, com orientação da profa. Dra. Yacy-Ara 

Froner Gonçalves. Nesta ocasião, deixamos que Regina Vater falasse sobre suas 

lembranças e alguns de seus trabalhos mais emblemáticos, como Tina América 

(1975), a série ART (1978), e o vídeo Miedo (1975). 

A fala de Regina Vater sempre traz mais do que apenas o processo de produção de 

suas obras. Esta é permeada pelas lembranças de sua infância de sua juventude, e 

de suas andanças pelo mundo. Cita sempre os contatos que fez ao longo de sua 

jornada e especialmente conta sobre as situações que enfrentou enquanto artista.  

Seus relatos não obedecem a uma linearidade de fatos, pois suas reminiscências 

vão surgindo na medida em que escolhe uma obra para comentar. Um exemplo 

disso, presente na entrevista realizada por conta do Prêmio Marcatônio Vilaça, pode 

ser observado neste trecho da fala da artista: 

É::: e depois eu fiz várias coisas em Nova Iorque... no princípio dos 
80... a gente tem o The End... né... que é um filme assim... meio 
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apocalíptico... É meio...é:: é:: um filme que tem um certo humor 
negro né... é:: que mostra... assim... a realidade de Nova Iorque... o 
lado que as pessoas... não...não glamuroso... O Saudades do Brasil, 
que tem essa comparação entre Nova Iorque e ...é...e o Brasil... e é 
interessante que tem umas coisas que só determinadas pessoas que 
tem o olho meio aguçado... ou conhecem... podem perceber... por 
exemplo... tem uma... umtake do filme que tem a...a...fachada da 
Líder... que era o lugar onde os cineastas faziam os seus copiões... 
que era o...e..então eu muitas vezes...na Rua Álvaro Ramos... a 
minha mãe morava lá... e muitas vezes eu passava por...por um bar 
ali...tava todo mundo ali... tava Cacá Diegues... Glauber Rocha, 
é...é...esse cara que agora escreve pra...que fala na Globo...o...o... 
Esqueço o nome dele agora... esse carinha de direita... é...que era 
cineasta...é...enfim... é ...era interessante...porque faz uma referência 
ao cinema. 

Em outra parte da entrevista, Regina Vater explica a concepção da instalação 

Desenho Cinemático, e o pesquisador tem uma ideia de como a artista trabalha os 

conceitos de sua obra: 

O Desenho Cinemático ele é uma continuação...uma continuação 
daquele trabalho...os YautiMarandua...que são histórias do jabuti 
né...que é exatamente uma outra versão de como eu contei...de 
como eu contei não, de como eu é...é...coloquei aquela justaposição 
de cultura ocidental com cultura...a...silvícola...é...porque...bom pra 
pri..pra... partir...vamos partir do conceito que...é...que rege todas 
essas minhas instalações que tem a tartaruga e o coelho... Eu 
a:::...antes de sair do Brasil... lá por...logo depois que eu fiz 
aquela...a:: exposição na Global... eu andei lendo Câmara 
Cascudo...e:::.e o Câmara Cascudo é...conta é... entre outros mitos 
brasileiros... ele conta esse...é... esses mitos ama/amazônicos 
resgatados por Charles Frederic Heart que...é...era um geólogo é...se 
não me engano canadense é::: que teve na Amazônia no século XIX 
e...é...pesquisando a geologia da Amazônia...e geólogo é um...é 
um...é um cientista muito...tem que ter muita paciência e tal e ele 
tinha muitas horas vagas então nessas horas vagas ele coletou 
vários mitos...mitos amazônicos...E o...é:: e então ele é...entre 
eles...eles tem essa coleção dos mitos da tartaruga e do jabuti... que 
o jabuti é um o...um herói solar...ele é... pro...ele representa o sol... 
por quê? Porque o jabutiele é...no no verão ele...ele...ele sai de 
dentro da terra e no inverno ele se esconde é:::..na...na...me parece 
que é...se não me falha a memória é assim... e é...e também por 
causa de sua forma que é meio arredondada né... e é...os outros 
animais na Amazônia, o animal que...com quem ele compete é a 
lua...uma...é...uma...um dos animais é a onça pintada porque tem a 
pintas porque a lua tem pintas ou...o di...ou...ou...o...o veado porque 
renova a galhada como a lua renova de fa/fases ou a cobra grande, 
que seria a anaconda que é...re...é r.e.. renova de pele ...como a lua 
renova de fases também né...Então é...eu..é::: .eu eu...é...quando eu 
via que existia uma história da corrida da tartaruga com um animal 
mais veloz que era o...na...na...no mito amazônico é...a...o veado...eu 
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achei interessante fazer uma justaposição desse mito amazônico, da 
leitura desse mito amazônico com..é...a versão europeia... embora os 
índios tenham esse mito sem...a...antes do contato com o homem 
branco...e no mito amazônico a tartaruga ela vence de a...o...o..odeer 
né...o...o...o veadinho...porque ela ah..ela faz um truque com ele... 
ela...ela diz assim...Olha você corre por entre é...a...digamos o...o 
descampado que você vai...pra você vai ser mais fácil e eu corro por 
entre os...a...os matinhos, por entre os arbustos...e o quê que ela 
faz? Ela combina com as amigas... que são iguaizinhas a ela... 
e...a...delas se colocarem em vários lugares da corrida, do percurso 
da corrida...e então quando o veado vai avançando tem sempre uma 
tartaruga que diz aí...Oi veado cê tá atrasado e tal...e ele..e ele tenta 
sempre superar, mas vai sempre encontrando outra tartaruga 
pensando que é a original e no final ele encontra a que tava no lugar 
da...do ponto de chegada, pensando que é a original e colapsa de 
cansaço...então é uma...isso se dá a leitura de uma sociedade que 
é...vence por cooperação, enquanto que na sociedade europeia ela 
vence por produção...porque a tartaruga não para de caminhar 
enquanto  o coelho... muito é...cheio de si...dorme pra descansar...e 
a tartaruga vence porque o coelho dormiu. 

Dessa forma, o pesquisador, utilizando das metodologias em História Oral, deve 

conhecer e entender o processo da memória de seu entrevistado, dando-o a 

liberdade para sua expressão. O roteiro de perguntas deve ser elaborado de forma a 

conduzir a fala do entrevistado, mas deixando-o a vontade para recordar os fatos 

que julga pertinente contar.  De acordo com Alistair Thompson: 

O processo de recordar é uma das principais formas de nos 
identificarmos quando narramos uma história. Ao narrar uma história, 
identificamos o que pensamos que éramos no passado, quem 
pensamos que somos no presente e o que gostaríamos de ser. As 
histórias que relembramos não são representações exatas do nosso 
passado, mas trazem aspectos desse passado e os moldam para 
que se ajustem às nossas identidades e aspirações atuais. 
(THOMPSON, 1997, p. 57) 

A subjetividade da entrevista encontra sua contrapartida na materialidade dos 

objetos e documentos encontrados tanto dentro do espaço do acervo quanto em 

instituições museológicas, catálogos de exposições e livros que abordam o trabalho 

do artista. Unindo entrevistas e documentos os pesquisadores terão uma visão geral 

da participação do artista dentro do contexto histórico-cultural ao qual ele se insere, 

trazendo novas informações sobre os aspectos de sua obra e de sua vida. 

Dessa forma a entrevista se torna uma metodologia válida para a construção e 

preservação dos acervos de artistas, especialmente quando seus interlocutores 
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ainda estão vivos e podem fornecer mais dados sobre seus trabalhos, processos de 

criação e também sobre sua vida. A memória permeia esses espaços e por isso 

cabe aos historiadores, conservadores e restauradores a busca pelo maior número 

de informações para a preservação desses lugares. 
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