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COLEÇÃO COMO ARQUIVOS DA MEMÓRIA 
ACERVO PEDRO MORALEIDA 
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RESUMO: Trata-sedo resgate da memória do artista plástico Pedro Moraleida, falecido em 

Belo Horizonte em 1999, através do estudo de seu acervo no que diz respeito à sua poética, 
seu processo e sua preservação. Pensando o lugar da memória como espaços imaginários 
onde se refugiam indícios, sinais e marcas é possível reviver o que neles estão contidos, 
sendo possível apreciar o que é lembrado ou esquecido em relação ao passado buscando 
outras narrativas dentro de um novo corpus e um novo significado.  
 
Palavra-chave: Coleção, memória, arte contemporânea. 
 
 

ABSTRACT: This is the rescue of the memory artist Pedro Moraleida, who died in 1999 in 

Belo Horizonte, through the study of its collection with respect to its poetic, its process and its 
preservation. Thinking the place of memory as imaginary spaces where they take refuge 
signs, signals and markings can relive that are contained therein, and you can appreciate 
what is remembered or forgotten in relation to the past for other narratives within a new 
corpus and new meaning.  
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Introdução 

O estudo do acervo de Arte contemporânea de Pedro Moraleida (1977-1999), de 

Belo Horizonte, estudante de Belas Artes realizado durante o mestrado em Artes 

Visuais da Universidade Federal de Minas Gerais nos permitiu construir uma 

metodologia pautada pela área de conservação preventiva direcionada à gestão e à 

preservação das obras do acervo. Tal acervo é composto de materiais e suportes 

diversos, tais como placas de alumínio, palha de aço, casca de laranja, e muitos 

outros materiais. Ao elaborar critérios aplicáveis a essa coleção, geramos uma 

discussão conceitual e ao mesmo tempo uma prática em conservação, contribuindo 

com a ação do conservador/restaurador voltada a essa tipologia de arte. 

O nosso olhar sobre esses objetos foi além do olhar do conservador/restaurador 

tradicional. Buscamos um olhar diferenciado, um olhar que nos permitiu decifrar, 
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enxergar o conceito da obra. E que esse conceito permitiu que o olhar do espectador 

percorresse o visível do objeto e o invisível da obra.  

A constituição do acervo de Pedro Moraleida deu-se de forma incomum, uma vez 

que foi organizado pós-morte, como fechamento de um vácuo imposto aos colegas e 

familiares de Pedro. Após sua morte prematura, pessoas ligadas a Pedro fizeram 

uma compilação de seus trabalhos para que fosse realizada uma exposição em 

homenagem a ele. Seria essa compilação de obras uma coleção? 

Seria esse ajuntamento de objetos capaz de trazer aos espectadores uma conexão 

entre o visível e o mundo invisível? O mundo visível é aquele que nos apresenta, 

nos toca, nos aflora, nos corta. Resgatar essa obra significa vê-la através de outra 

narração diferente daquela pós-morte, uma narração que vem permitindo o resgate 

do artista no que diz respeito a sua intencionalidade poética e enquanto 

representante da geração dos anos 90. 

Coleção como processo 

As coleções apesar da sua diversidade são formadas por objetos homogêneos sob 

um aspecto: eles participam do intercâmbio que une o mundo visível e o invisível. O 

mundo visível é o que o espectador vê, e o invisível é o que está longe no tempo, no 

passado ou no futuro. É o que está para lá de qualquer espaço físico ou num espaço 

que está dotado de uma estrutura particular. É ainda o que está situado em um 

espaço sui generis ou fora de qualquer fluxo temporal: na eternidade. Tomam uma 

corporeidade ou materialidade distinta daquela do mundo visível e podem prestar 

obediência a leis diferentes das nossas. 

Enfim,as coleções cumprem uma mesma função, a de permitir aos objetos que as 

compõem desempenhar o papel de intermediários entre espectadores e os 

habitantes do mundo ao qual  são exteriores.  

POMIAN(1984,p.54) classifica então os objetos como úteis ou como coisas, que 

fazem parte do mundo visível, que podem ser consumidos, tais como bens de 

subsistência e matérias brutas; e objetos semióforos, que não têm utilidade, isto é, 

são dotados de significado e representam o invisível. Semióforos vem do grego 
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semeion, que significa signo ou sinal, e phorus, que quer dizer expor, trazer para 

rente, carregar. É um objeto portador de significado que existirá para além da própria 

existência. Um está voltado para a utilidade, e o outro, para o significado. Apesar de 

poderem coexistir em certos casos, são opostos na maioria das vezes. 

Um objeto, então, é valorizado quando é protegido, conservado ou reproduzido, 

quando fala aos ouvidos e aos olhos. Quais seriam as condições para que seja 

atribuído um valor ao objeto? Para atribuir um valor a um objeto por um grupo ou por 

um indivíduo, é necessário que ele seja carregado de significado. Ainda citando 

Pomian, é o significado que funda o valor. O significado cultural da arte é, portanto, 

imaterial e material ao mesmo tempo, porém potencializado pelo sentido coletivo de 

perpetuação da memória e dos sentidos, ainda que gerenciado individualmente. 

Para nós restauradores, os objetos de restauração também estão vinculados à 

função-signo. Não são primordialmente objetos úteis nem sequer objetos 

memoráveis, são objetos que permitem a rememoração. E, como tal, não são 

necessariamente importantes por si mesmo, senão por aquilo que são capazes de 

evocar. 

Em El Museo de la Inocencia, o personagem principal de Orhan Pamuk, Kemal Bey, 

fala da sensação que tinha quando visitava museus particulares ao redor do mundo. 

Foram 15 anos visitando pequenos museus, exatamente 1.743 museus em todo 

mundo. Dizia que se sentia em um universo completamente distinto, e que, nesse 

insólito e novo universo e seu ambiente alheio ao tempo, sentia-se aliviado em sua 

dor. Sonhava então que poderia contar sua história mediante os objetos. (PAMUK, 

2009, p. 602). 

Em Paris, o personagem KemalBey visita o Museu Gustave Moreau, pintor que 

ProustI menciona em seus escritos. Moreau consagrou seus últimos anos de vida a 

transformar a casa de sua família em um museu onde seriam expostas suas obras 

depois de sua morte. Ao transformar sua casa em museu, converteu-a em uma 

espécie de casa de recordações, em um museu sentimental, onde cada um dos 

objetos ali contidos resplandecia com um sentido. E em cada museu-casa que 

visitava, KemalBey percebia que, em seu interior, os objetos incorporados do 
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passado traziam conforto e beleza à alma, como se os objetos o conectassem à 

vida. Considerava que a reunião de objetos era uma resposta, um consolo, ou uma 

cura para uma dor, um problema ou algo obscuro. 

Voltando um pouco na história, colecionar objetos é uma prática antiga. Segundo 

Pomian (1984, p. 57) o mais famoso entre os museus era o Museu de Alexandria, 

por causa não de suas coleções de objetos, mas por sua biblioteca e pela equipe de 

sábios que ali viviam em comunidade. Objetos eram oferecidos aos deuses e 

deveriam permanecer sempre nos templos que os tinham acolhido. Eram registrados 

em inventários e protegidos contra ladrões.  

Nas coleções contemporâneas houve uma alteração em relação aos objetos 

enquanto visível e invisível, o que explica a diferenciação entre as coleções antigas 

e as de Arte contemporânea. 

Com Marcel DuchampII, o objeto passa a ocupar outro lugar. Segundo Froner 

(2007)III, Marcel Duchamp estaria discutindo o lugar dos objetos excluídos, os do 

cotidiano, no universo artístico já no início do século XX: entre 1913-1914 a pesquisa 

de Duchamp acolhe a pergunta: o que faz um objeto artístico ser uma obra de arte? 

Essa obsessão faz com que ele desenvolva uma ação de coletar, selecionar e 

assinar objetos produzidos pelo processo industrial, conferindo-lhes status artístico. 

Os objetos são retirados do mundo cotidiano e são transplantados – pela ação 

artística – para o mundo dos objetos artísticos. O que lhes confere singularidade é a 

assinatura do artista. Desse modo, Duchamp levanta a questão sobre os objetos de 

arte enquanto produto de uma mentalidade ou de uma cultura. 

Jean BaudrillardIV (2002) atribui às coisas duas funções: serem utilizadas ou serem 

possuídas. 

O objeto privado da função ou abstraído de seu uso torna-se objeto de coleção. 

Deixa de ser tapete, mesa, bússola, para ser objeto. Ele passa a ser qualificado pelo 

indivíduo. Quando isso ocorre, um objeto não é suficiente para satisfazer o indivíduo: 

trata-se de uma sucessão de objetos, organizados de forma a se relacionarem uns 

com os outros, para que eles possam ser recuperados pelo indivíduo. Essa 

organização é a coleção. 
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Já os objetos antigos são denominados por Baudrillard (2002) como objetos 

responsáveis por responder a um propósito de outra ordem: testemunho, lembrança, 

nostalgia, evasão. Pode-se ver neles uma sobrevivência de ordem tradicional e 

simbólica. Fazem parte da modernidade e retiram dela um duplo sentido: o valor de 

ambiência e o valor simbólico. “A funcionalidade dos objetos modernos torna-se 

historicidade do objeto antigo sem, todavia deixar de exercer uma função sistemática 

de signo” (Baudrillard, 2002, p. 8). Têm uma função dentro dos sistemas de objetos: 

significam o tempo. Aí, o autor refere-se não ao tempo real, mas sim aos signos e 

indícios culturais do tempo que são retomados no objeto antigo. 

O outro sentido a que Baudrillard se refere é o simbólico. O objeto antigo é um ser 

definitivo, completo. O objeto antigo, mitológico, assegura-se no tempo. Significa o 

nascimento, dá-se como mito de origem. (BAUDRILLARD, 2002, p. 81) 

As coleções são somente um mecanismo de comunicação entre dois mundos, o 

visível e o invisível, e essa comunicação ocorre na compreensão das relações entre 

as coleções, os objetos, os monumentos e a sociedades.  

Como situar o acervo de Pedro Moraleida entre conceitos de objeto e de coleção? 

Denominamos acervo o conjunto total dos documentos e obras sob a tutela da 

família. O que unifica seu acervo faz parte de um processo inusitado, que é o acaso; 

não há uma premeditação na reunião dos objetos, mas uma realidade circunstancial 

gerada por um evento específico – sua morte prematura; há um anseio pelo 

encontro de um lugar de memória por seus familiares e amigos, sendo a base 

fundamental dessa preservação o sentimento e a sensação de vulnerabilidade e 

potencialidade do esquecimento; o deslocamento de uma narrativa desses objetos 

criados por um estudante de Arte para outra narrativa que seria o resgate desse 

acervo póstumo que marca a passagem de sentidos. Hoje, a projeção de sua 

geração desloca novamente o sentido e converte o acervo em testemunho, história, 

memória de um grupo. À vulnerabilidade do valor espiritual está também vinculada a 

vulnerabilidade do suporte físico. Materialidade e sentidos fragilizados. 
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Coleção como poética 

Como substituir o que nos foi retirado por outra coisa se estamos unidos aos 

objetos? Através do deslocamento de seu significado. Retiramos os objetos do 

cotidiano e os levamos ao lugar do arquivo da memória, e, através de outra 

narração, os trazemos de volta. 

Segundo Guasch (2011, p. 158), o gênesis da obra de arte está na necessidade de 

se vencer o esquecimento, buscando opções que possam levar a uma nova 

combinação ou possibilitando uma narrativa diferente, através de um novo corpus e 

um novo significado dentro de um determinado arquivo. Recordar seria uma 

atividade vital humana, que define nossos vínculos com o passado, e as vias como 

as recordamos definem nossos vínculos com o presente. Através delas, das 

coleções, acervos e arquivos reabilitamos os diálogos entre o passado e presente.  

Ainda citando a autora, podemos pensar o arquivo por dois princípios básicos: a 

mnéme ou anámnesis(a memória propriamente dita, viva e espontânea, fruto da 

experiência interna) e a hyponema(ato de recordar). São dois princípios que são 

usados como complementares no sentido de se preservar a memória e o resgate do 

esquecimento, da amnésia, da destruição e da aniquilação, até o ponto de se 

converter em um verdadeiro memorando (GUASCH, 2011,p.13) 

Guasch relaciona a obra de arte como arquivo, se houver efetivamente a 

necessidade de se vencer o esquecimento (a amnésia), através da interrogação da 

natureza das recordações. Isso acontece mediante as narrações, não através de 

uma narração linear ou irreversível, mas sim através de uma forma aberta, que 

evidencia uma possibilidade de uma leitura inesgotável. O arquivo é aberto na 

medida em que permite uma nova opção de seleção, de combinação para criar uma 

narrativa diferente, um novo corpus e um novo significado dentro de um arquivo 

dado, uma nova forma de apreciação. 

Podemos pensar então que esse acervo supõe uma forma nova de apreciação. Os 

objetos encontrados, as imagens, os desenhos e pinturas de Pedro existem hoje nos 

arquivos da memória, através do não esquecimento, da sua arte, seu registro de 
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vida. Poderíamos dizer que tais obras existem, e, por existirem comoarte,atam Pedro 

novamente à vida.  

Coleção e conservação 

Pensando o acervo como lugar da memória e do não esquecimento e, além disso, 

como um lugar onde objetos carregados de significados têm a função de contar uma 

história, ou mesmo de, mediante uma narrativa própria, legar um discurso de si à 

posteridade, uma de nossas funções enquanto conservadores e restauradores seria 

sua preservação. Mas de que forma? 

O restauro da arte contemporânea está imerso hoje em um momento crucial de 

reconhecimento e salvaguarda dessa arte, muito ampla e pouco conhecida e de 

difícil interpretação, tanto no que diz respeito aos materiais novos como em relação 

à intenção do artista.  

A intenção do artista passa a ser algo considerado, pois deverá guiar nossa atuação 

como conservadores/restauradores. Quando Brandi (2005) afirma: “só se restaura a 

matéria da obra de arte”, esse paradigma permanece com toda sua força na 

intervenção de uma obra de arte contemporânea, como ato de reconhecimento do 

significado e da importância dessa materialidade, pois a singularidade de uma obra 

depende de sua consistência material, sua historicidade e sua autenticidade, porém 

se só se deve restaurar a matéria, como preservar o gestual, a intencionalidade e a 

memória? Através do diálogo matéria e memória! 

A teoria clássica da restauração não pode ser totalmente aplicada no contexto dessa 

arte nova, uma vez que contempla somente algumas formas de expressão. Hoje, um 

dos aspectos mais importantes é a expressão artística em toda a sua forma e 

possibilidades de sua fruição. 

Uma parte dessa nova arte ainda pode ser tratada conforme a teoria clássica da 

restauração, porém a grande maioria, devido às características físicas e estéticas 

únicas, fica fora de alguns critérios e parâmetros utilizados. Isso torna a intervenção 

de restauro muito mais difícil.  
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A identificação dos materiais e de sua transformação súbita no tempo não é fácil, e 

nem sempre imediata, mas propicia a formação de uma nova perspectiva, mais 

ampla, e uma avaliação mais cautelosa, já que as mudanças que são produzidas 

nos corpus artísticos já trazem maior vulnerabilidade a essas obras, dificultando a 

atribuição de uma perspectiva histórica correta. 

Os dois parâmetros fundamentais nessa operação, técnicos e histórico-artísticos, 

que anteriormente eram considerados separadamente, hoje devem ser considerados 

únicos e produtos de uma ação endereçada exclusivamente à preservação da 

mensagem poética da obra artística. 

A preservação do acervo de Pedro Moraleida suscita questões conceituais, 

documentais, teóricas e metodológicas da História da Arte.Sua conservação 

demanda uma pesquisa específica sobre conservação de obras de arte 

contemporânea e tecnologia de gestão, considerando o acondicionamento, a 

catalogação, o planejamento do mobiliário e dos espaços de guarda e sua tipologia. 

Porémo que mais importa na obra de Arte contemporânea é a manutenção da 

intenção do artista. O acervo de Pedro deve ser mantido na forma em que foi 

constituído, na sua fragilidade e efemeridade, porém em condições que irão 

favorecer sua permanência. 

 

Notas 

                                                           
I
Marcel Proust (1871-1922), escritor francês, escreveu Trois notes sur le pays Mysterieux de Gustave Moreau, 

dentre outras obras. 

II
Marcel Duchamp (1987-1968), artista plástico, francês, criador do readymade.Duchamp expõe objetos retirados 

do cotidiano e dá a eles um valor artístico determinado pelo modo como é exposto.  

III
 Artigo publicado no 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas - 

ANPAP, em setembro de 2007, em Florianópolis. 

IV
Jean Baudrillard (1929-2007), sociólogo francês, volta-se para o mundo da cultura por meio do objeto, 

estudando-o na sua dupla condição, de instrumento e de signo. 
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