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Apresentação

A transposição do par de murais criado pela artista Yara Tupynambá, que se incorpora ao 

Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, re-

presenta um passo ousado para a preservação e a melhor exposição de um importante objeto 

artístico consagrado à memória do povo mineiro.

O historiador Pierre Nora chamou de lugares da memória os diversos suportes, materiais ou 

imateriais (tais como um monumento, uma árvore, um sabor), que provocam a rememoração 

de  experiências partilhadas por uma comunidade.

A arte, em suas diversas formas, tem constituído suportes apropriados a esses lugares da 

memória, na medida em que representa o anseio de união da individualidade com o social, 

funcionando simultaneamente como fonte de conhecimento, de refinamento da sensibilidade 

e, ainda, de transformação de comportamentos e mentalidades.

A herança cultural de um povo, acionada pela memória coletiva, reside em seu patrimônio 

de bens materiais (obras arquitetônicas e de arte) e imateriais (saberes e manifestações tra-

dicionais), impregnado do sentimento de identidade de um determinado grupo no tempo e 

no espaço.

Portanto, a preservação do patrimônio é fundamental para que nos reconheçamos como bra-

sileiros e mineiros, numa sociedade em constante processo de desenvolvimento e de mudan-

ças, mas que também guarda informações, reais ou simbólicas, que registram nossas ideias e 

nossos costumes, dando forma à nossa cultura.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, atenta ao valor da história como fundamento da 

sociedade, tem a memória institucional como uma das ações integrantes de seu Direciona-

mento Estratégico e vem promovendo a oportuna criação do Memorial do Legislativo Mineiro.

No elenco de esforços desta Casa para preservar nossa memória coletiva, destaca-se a recen-

te comemoração dos 40 anos do Palácio da Inconfidência, na sequência de seu tombamento 

pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, em re-

conhecimento ao relevante valor histórico da edificação que abriga o Parlamento mineiro.
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Entre os bens culturais integrados ao Palácio da Inconfidência e tombados por sua impor-

tância simbólica, inclui-se o conjunto de dois murais criado em 1973 para o restaurante da 

Assembleia, desativado em 1996, com seu espaço redefinido para abrigar novos gabinetes 

parlamentares.

A transposição para o Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema dos murais que Yara Tupy-

nambá e sua equipe executaram, representando episódios formadores da história de Minas 

e, consequentemente, induzindo ao sentimento grupal de pertencimento à terra, significa 

tornar mais visível e acessível a todos os que transitam pelo Palácio um importantíssimo bem 

cultural e artístico.

A autora reconhece na frase do mexicano Diego Rivera o conceito que norteou todo trabalho 

seu colocado em lugares públicos: “O mural é o livro aberto onde lê o povo”. Conforme o 

programa estético dos muralistas mexicanos, a arte deve ter amplo alcance social e, em vista 

disso, ser levada aos ambientes franqueados a todos. Facilitar ao nosso povo a leitura desse 

livro singular, que reconstitui nossa origem, significa trazer ao presente a indelével importân-

cia dos fatos apresentados pelas diversas imagens, evocativas dos descobridores, dos bandei-

rantes, dos mineradores e agricultores, além dos poetas inconfidentes.

Sendo a Assembleia não só a casa simbólica do povo, mas um espaço de interlocução com 

toda a sociedade, vetor indispensável ao aperfeiçoamento da prática democrática, tornava-se 

imprescindível que a fruição da obra pudesse ser dividida com toda a população que, livre-

mente, frequenta o Parlamento mineiro.

Para realizar sua transposição, coroamento de um sério trabalho de restauro e conserva-

ção, foi contratado o Laboratório de Ciências da Conservação e o Centro de Conservação 

e Restauração de Bens Culturais da Escola de Belas Artes, por intermédio da Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, com o devido acom-

panhamento do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, da Fundação Municipal 

de Cultura e do Instituto Yara Tupynambá.

Apesar de a legislação internacional sobre a proteção ao patrimônio cultural ter se desen-

volvido somente a partir do século passado, já os antigos gregos priorizavam a conservação 

de suas esculturas e pinturas, praticando a restauração na recomposição de partes de peças 

danificadas por roubos ou guerras. Em Roma, o restaurador tinha cargo público, o de curator 

statuarum, e já eram feitas intervenções mais acentuadas, como a transposição de pinturas 

murais para painéis de madeira. 

Também no século passado, no Egito, aconteceu a paradigmática transposição de um conjun-

to patrimonial de interesse de toda a humanidade. A construção da represa de Assuã deter-
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minou a remoção de paredes, colunas e esculturas pertencentes aos templos do faraó Ramsés 

II e de sua esposa Nefertari, que foram cortadas, transplantadas e remontadas.

 

Inserindo-se nessa tradição de respeito à história das obras artísticas, patrimônio da cole-

tividade, a Assembleia mineira realizou um trabalho pioneiro em Minas Gerais, que exigiu 

técnica, perícia e inovação.

 

O resultado encontra-se, doravante, diante do olhar de todos, salientando a importância da 

preservação e tornando a obra disponível aos que até então a desconheciam.

Deputado Dinis Pinheiro

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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FIGURA 2 – A povoação de Minas pelo norte e sul
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José Theobaldo Júnior1

Yara Tupynambá não é mais, há muito tempo, um simples nome de uma pessoa.

Como outros grandes artistas, Yara se transformou em símbolo, trilhando o estreito caminho 
daqueles que conseguiram ser reconhecidos em vida, a exemplo de Portinari e outros notáveis 
pintores e muralistas.

Seus professores foram Goeldi e Guignard. Do primeiro, herdou o conhecimento das superfí-
cies planas e o uso dramático do preto e branco, herança da gravura, encontrados em alguns 
de seus murais. De Guignard, mestre maior, herdou a delicadeza dos traços de finos pincéis e 
a atmosfera de detalhes oníricos e poéticos, uma das vertentes de seu trabalho.

Importante na trajetória de Yara foi o reconhecimento, pelo povo mineiro, de sua vasta obra 
no campo da pintura e do mural, com mais de três mil obras já realizadas, que circulam entre 
colecionadores e galerias, no Brasil e no exterior.

Yara trabalha incansavelmente, todos os dias: a pintura faz parte de sua existência quotidia-
na, servindo de exemplo para os que acreditam no valor do trabalho duro. Quem a visita em 
seu atelier a encontrará sempre a riscar, a desenhar, a pintar.

Parte significativa dos murais que produziu encontram-se em instituições públicas, permitindo 
a fruição coletiva de suas representações que marcam a história de Minas, como as duas 
partes do mural Da descoberta do Brasil ao ciclo mineiro do café, que ora se integram, após 
laborioso trabalho de restauração, na Assembleia Legislativa de Minas.

Na tela da vida, a artista pinta ações sociais, em sua luta obstinada para capacitar e qualificar 
pessoas socialmente vulneráveis, em cursos de formação profissional. Através da entidade 
que leva seu nome, Yara Tupynambá ajuda a difundir a esperança por um mundo melhor, 
atendendo anualmente mais de quatro mil pessoas em todo o Estado de Minas Gerais. 

Parafraseando versos inesquecíveis de Milton Nascimento2, pode-se dizer que ela passou a 
vida indo, sempre, aonde o povo está.

1   Diretor Presidente do Instituto Yara Tupynambá
2  Paráfrase da canção Nos bailes da vida, de Milton Nascimento e Fernando Brant

Yara Tupynambá: um símbolo
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FIGURA 3 – Descoberta do ouro
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Olímpia Couto1

Fico à vontade para falar de Yara Tupynambá porque a conheço como poucas pessoas, laços 

muito fortes nos uniram. Foram anos de trabalho, muitas vezes árduo, em convivência sau-

dável de alegrias, sonhos e esperanças, compartilhados também com Lúcia Marques, sua 

assistente e amiga querida.

Nossa história começou com minha chegada à Escola de Belas Artes, eu muito jovem e cheia 

de dúvidas. Na Escola havia um pátio interno, onde ficávamos nos intervalos das aulas.

Dali, eu podia observar todo seu movimento e, assim, policiar a entrada de Yara na sala onde 

executava seus murais. Trabalhar com ela era o meu sonho e também de outras alunas.

Um dia, me enchi de coragem e me aproximei, dizendo-lhe que gostaria muito de fazer parte 

de sua equipe. Fui acolhida com muito carinho e ali iniciei meu aprendizado.

Yara foi sempre uma professora muito generosa com seus alunos, e corajosa, porque falava e 

criticava sem rodeios, mas também ajudava cada uma de nós a encontrar seu caminho. Sua 

transparência chegava a ser agressiva para muitos, mas, para mim, me encantava.

Brava, mas alegre e divertida, e sempre de extremos. Intensa!

Participei de sua equipe na execução de vários murais e painéis, entre os quais o da Assem-

bleia Legislativa.

Meu Deus, quantas alegrias, quantas expectativas, surpresas e quantas dores guardam esses murais!

Cada projeto encarávamos como desafios, e estudávamos muito. Yara ia fundo na pesquisa e de-

pois nos passava sua opinião. Tínhamos verdadeiras aulas enquanto executávamos seus projetos.

Por ter sido sempre sua aluna dileta, minha eterna gratidão pelos anos de aprendizado e 

pelas alegrias vividas ao seu lado. E sua bênção.

1   Artista plástica

Grande mestra



FIGURA 4 – A lavagem do ouro
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Um mural em dois tempos: 
do exílio a um novo presente

Renato Cesar José de Souza1

Quando de sua inauguração, em 1972, a arquitetura do Palácio Inconfidência materializava 

a modernização administrativa do Legislativo mineiro, acompanhada de uma melhor orga-

nização de sua estrutura funcional e da progressiva profissionalização do seu corpo técnico.

Entretanto, uma obra de arquitetura, pelo caráter utilitário, sofre mudanças em seu uso e na 

sua destinação inicial. Foi o que aconteceu com o Palácio da Inconfidência, que, ao longo de 

seus 40 anos de existência – recentemente celebrados –, passou por remodelações, mudan-

ças de uso de seus espaços originais e adequações necessárias para uma resposta mais efeti-

va às demandas crescentes do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais por atualizações 

tecnológicas e novos equipamentos.

Em sessão ordinária realizada em 24 de junho de 2009, o Conselho Deliberativo do Pa-

trimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH – aprovou o tombamento 

definitivo do Palácio Inconfidência, bem como de seus bens móveis e integrados. Na mesma 

reunião, o CDPCM-BH aprovou a inclusão do conjunto de murais, então denominado Minas, 

do século XVII ao século XX2, de autoria de Yara Tupynambá, entre os bens integrados prote-

gidos que pertencem ao Palácio Inconfidência, solicitando, para tanto, a elaboração de dossiê 

de tombamento específico3.

Durante os estudos realizados pela Diretoria de Patrimônio Cultural para a elaboração do 

dossiê relativo aos dois murais, constatou-se que, ao longo dos anos, Belo Horizonte sofrera 

considerável perda no que se referia aos inúmeros painéis e murais que decoraram edifica-

ções públicas e particulares na cidade, muitas vezes obras de artistas de grande importância 

para a história das artes plásticas em Belo Horizonte, destruídas por diferentes razões. 

1   Engenheiro-Arquiteto, Diretor de Conservação e Restauração do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais IEPHA/MG.
2   O Mural possui duas denominações. A primeira Da descoberta do ouro ao ciclo mineiro do café foi atribuída pela própria autora. A outra, Minas do 
     século XVII ao século XX, é a denominação que consta no Dossiê de Tombamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
3   BELO HORIZONTE, 2008. 
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Essa constatação motivou a expansão da proteção, inicialmente proposta para o mural Mi-

nas, do século XVII ao século XX, para outros seis murais da artista Yara Tupynambá, a saber: 

Ciclo do Diamante (Ministério da Fazenda/ Receita Federal); O Trabalho Humano (Unidade 

Administrativa II/ Campus da Universidade Federal de Minas Gerais); Pelos Caminhos de Mi-

nas (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais); A Inconfidência Mineira (Reitoria da 

Universidade Federal de Minas Gerais); Desbravamento do Rio São Francisco (Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais); Entradas e Bandeiras (Serviço Federal de 

Processamento de Dados – SERPRO).4

Em face da extensa produção da artista e da impossibilidade de inventariar e proteger toda a 

sua obra, a escolha desses murais utilizou como critério sua localização em edifícios públicos, 

o que permitia um maior acesso da população e garantia a viabilidade de ações públicas para 

sua preservação e valorização.

Os dois murais de Yara Tupynambá localizados no Palácio Inconfidência foram feitos para 

decoração do restaurante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ambiente concebido 

no seu projeto original, de autoria dos arquitetos Richard Kohn e Pawel Martyn Liberman. 

Segundo informações prestadas pela Assembleia, esse restaurante atendia funcionários e a 

comunidade em geral. 

Como era necessária uma superfície que resistisse à gordura da cozinha, a artista optou por 

um suporte cerâmico e não de madeira ou tela, escolhendo as cores das figuras numa paleta 

de tons de azul e amarelo, com técnica de pincel e esponja, que remetiam à tradicional azu-

lejaria portuguesa. Ocupando paredes opostas do restaurante retangular, os murais mediam 

8,85m x 2,8m e 7,5m x 2,8m. Neles utilizou-se tinta vitrificável aplicada sobre cerâmica na 

cor branca, com queima a 980°C. 

A artista procurou um tratamento cubista para as figuras, eliminando grandes profundidades, 

em uma pintura de superfície onde se dispõem formas e cores. Além disso, ela assumiu uma 

herança da pintura de Guignard, de quem fora aluna, trabalhando com o onírico, a transpa-

rência, a cor modulada e a ideia de sonho. Quanto ao tema do mural, a artista o descreveu 

como “Mural simbólico da história do Brasil e de Minas, pois parto da chegada das caravelas 

ao Brasil, para o desbravamento do território mineiro, via São Francisco e bandeiras paulistas 

– a rosa dos ventos aponta as direções.”5

A última parte de cada mural traz o nome da autora, Yara Tupynambá, os de seus assistentes, Geraldo 

Roberto Gonçalves, Maria Lúcia Marques e Olímpia Couto, e a inscrição “executado na Faiança BH”. 

4     BELO HORIZONTE, 2008.
5     BELO HORIZONTE, 2008.
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Após o fechamento do restaurante, seu espaço foi transformado nos conjuntos 210 e 211 de 

gabinetes para deputados, o que deixou os dois murais seriamente comprometidos por ser 

impedida sua admiração, uma vez que não mais se situavam em um espaço livre, com acesso 

público. A obra, sufocada pela sucessão de divisórias e pelo mobiliário, passou a receber pou-

ca atenção e cuidados, verificando-se quebras pontuais e introdução de parafusos para fixar 

as divisórias dos novos ambientes de trabalho. A relação dos murais com a arquitetura e com 

a função do lugar para onde foram concebidos perdeu-se completamente.

Entre as diretrizes de proteção para os murais públicos da artista Yara Tupynambá, quando 

de seu tombamento pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte, preconizou-se a garantia de sua fruição pelo público, evitando-se a obstrução do 

local onde se encontrassem.

Com relação aos murais do Palácio Inconfidência, recomendou-se expressamente sua remo-

ção dos conjuntos 210 e 211 e sua instalação no ambiente denominado Espaço Político-

Cultural Gustavo Capanema, situado no pavimento térreo do Palácio, garantindo-se, assim, 

sua exibição a todos os interessados. Essa operação deveria ser acompanhada pela Diretoria 

de Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – DIPC.6

Para a viabilização dessa recomendação, em 24 de abril de 2011 foi firmado Protocolo de 

Intenções/Convênio – CNV/62/2011 – entre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Fun-

dação Municipal de Cultura, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais – IEPHA/MG, o Instituto Yara Tupynambá e a artista plástica Yara Tupynambá. 

Coube ao IEPHA/MG, por meio de sua Diretoria de Conservação e Restauração, a atribuição 

de planejar e acompanhar todos os trabalhos técnicos, indicando empresas especializadas 

que pudessem realizar os serviços de remoção dos murais e sua instalação em novo suporte.

Os trabalhos, ainda inusuais no Brasil, incluíram a avaliação de um diagnóstico elaborado 

sob coordenação do Prof. Dr. Luiz Antônio Cruz Souza, do Laboratório de Ciência da Con-

servação – LACICOR – do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis 

– CECOR – da Escola de Belas Artes da UFMG, que orientou a elaboração de um projeto para 

a transposição dos murais, definindo as técnicas para sua remoção, conservação, restauração 

e reinstalação no Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema.

O artigo oitavo da Carta Patrimonial de Veneza, de 1964, preconiza que “os elementos de 

escultura, pintura ou decoração que são parte integrante do monumento não lhes podem 

ser retirados a não ser que essa medida seja a única capaz de assegurar sua conservação“.7

6     BELO HORIZONTE, 2008.
7     BRASIL, 1964. 
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Com base nessa recomendação, a intervenção de transposição física dos murais Da descober-

ta do Brasil ao ciclo mineiro do café se justificou, face à situação irremediável de isolamento 

e falta de condições de conservação e fruição em que se encontravam, uma vez que o espaço 

do antigo restaurante da Assembleia não mais retornaria ao seu uso público, devido às ne-

cessidades funcionais da Casa. Ressalte-se ainda o fato de os trabalhos terem sido acompa-

nhados pela autora dos murais, Yara Tupynambá.

O Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema, cujo nome homenageia o político responsável 

pela criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IPHAN, possui 

agora a maior obra de arte da Assembleia, e, com a incorporação do mural Da descoberta do 

Brasil ao ciclo mineiro do café, ganha um status monumental.

A característica mural da obra não foi alterada. Pode-se mesmo afirmar que ela recuperou 

a dignidade perdida, reinstalada em um contexto onde criará novas relações, capazes de 

injetar-lhe vitalidade e novos significados, passando do decorativo para o monumental. De 

fato, as narrativas dos dois murais – agora consolidadas em uma série de figuras e fatos 

numa só sequência – reforçam a ligação da obra com sua destinação original, possibilitando 

a compreensão da expressão artística como meio de reconhecimento da identidade, traçando 

a história do povo brasileiro e permanecendo em seu solo de origem, a Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais.

O mural Da descoberta do Brasil ao ciclo mineiro do café deixa seu passado de exílio e pene-

tra em um novo presente.
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A nova fase da conservação-restauração 
de bens culturais em Minas Gerais

Prof. Dr. Luiz Antônio Cruz Souza1 

Ciência, tecnologia, arte, história, habilidades manuais, conceitos, estudos, documentação 

fotográfica e científica, poeira, trabalho pesado, gestão de obras, conhecimento e dedicação, 

mas acima de tudo, vontade, vontade política. Esses são os componentes que configuram a 

força-tarefa para a qual uma equipe de professores, conservadores, técnicos, alunos de gradu-

ação e cientistas do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis – Cecor 

–, do Laboratório de Ciência da Conservação – Lacicor –, do Laboratório de Documentação 

Científica por Imagem – iLAB – , e do curso de graduação em Conservação-Restauração de 

Bens Culturais Móveis da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG – juntaram-se para, em conjunto, efetivarem os estudos e a execução da transposição 

dos murais de azulejo Da descoberta do Brasil ao ciclo mineiro do café, de autoria da artista 

plástica e ex-diretora da Escola de Belas Artes da UFMG, professora Yara Tupynambá.

Os trabalhos do grupo da Escola de Belas Artes só foram possíveis devido à colaboração 

profissional de outros colegas da UFMG: o grupo coordenado pelo Prof. Paulo Aranha, do Ins-

tituto de Geociências, que efetuou os estudos preliminares da estrutura das paredes, através 

da técnica de Ground Penetration Radar – GPR – (Radar de Penetração), e o grupo da Escola 

de Engenharia da UFMG, coordenado pelo Prof. Abdias Magalhães Gomes, que trabalhou nos 

estudos relativos à parte estrutural (verificação da resistência das paredes que receberam os 

murais e análise e avaliação das argamassas para o assentamento dos azulejos).

 

Minas Gerais tem um patrimônio cultural muito vasto, que vai desde a arte rupestre e sítios 

pré-históricos datados de milhares de anos, até a arte contemporânea, presente nas residên-

cias, praças, cidades, galerias e museus. No caso específico de azulejos, eles não foram tão 

característicos nas Minas do período colonial. Azulejos se quebram com facilidade e, no pas-

sado, transportar materiais como esse do Rio de Janeiro a Ouro Preto e a outras cidades colo-

niais, em lombo de burro, era muito difícil, o que fez com que nossos antepassados da colônia 

1     Coordenador-Geral do projeto de transposição do mural Da descoberta do Brasil ao ciclo mineiro do café, de autoria da artista plástica Profa. Yara 
Tupynambá. Diretor da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenador do Lacicor – Laboratório de Ciência da Conservação – Escola de Belas Artes – 
UFMG. 
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chegassem inclusive a decorar igrejas, em Ouro Preto, por exemplo, com madeira pintada, 

imitando azulejos. Mas, já em plenos séculos XX e XXI, a produção azulejar tomou vulto e já 

há obras espalhadas por inúmeras cidades brasileiras. Em vista da falta de experiência  em 

trabalhos de restauração e transposição de azulejos, optou-se por importar tecnologia e téc-

nica de conservadores-restauradores do Estado de Pernambuco, especificamente da cidade 

do Recife, onde Pérside Omena Ribeiro, diretora da  empresa Grifo Restauro, já desenvolveu 

técnicas e metodologia para trabalhar com a conservação, restauração e transposição de azu-

lejos. Com a participação de Pérside, de Rodrigo e de Augusto, seus técnicos que vieram de 

Recife até Belo Horizonte, e a colaboração de colegas e alunos da UFMG, pôde-se pôr mãos 

à obra e iniciar os trabalhos. A Profa. Dra. Alessandra Rosado tomou a frente das operações 

de campo e de sua organização, e se não fosse por seu empenho e dedicação, esse trabalho 

não teria se desenvolvido.

Não se pode deixar de reafirmar a questão da vontade política para enfrentar efetivamen-

te o desafio. Já havia mais de vinte anos que se cogitava a mudança dos murais para um 

local mais apropriado, em termos de acesso e visibilidade. Com o tempo, a antiga área do 

restaurante da Assembleia Legislativa, onde os murais se encontravam desde sua instalação 

inicial, transformou-se em gabinetes de deputados, e os murais perderam, então, muito de 

sua monumentalidade, além de perderem também em visibilidade. Pois foi na atual gestão 

da Assembleia Legislativa, que o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Casa, sabiamente 

autorizou a execução dos trabalhos. E essa autorização não ocorreu sozinha, pois faz parte 

de outros investimentos da Assembleia Legislativa para a memória da instituição, refletindo 

para todo o Estado de Minas Gerais a importância da preservação da memória e do acesso 

da população aos bens culturais.

A partir da decisão do Presidente, diversas outras instâncias de gestão do patrimônio cul-

tural em Minas Gerais foram acionadas e ofereceram, também, nesse esforço conjunto, sua 

participação para o aperfeiçoamento do processo. A equipe da Assembleia Legislativa, coor-

denada por Theophilo Moreira Pinto Neto, propiciou a logística e o atendimento necessários 

à instalação do canteiro de obras, além de participar ativamente das discussões técnicas e 

conceituais sobre os procedimentos. A Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte é 

responsável pelo tombamento dos murais, bem como pelo tombamento e proteção de todo o 

prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Pelos seus técnicos, a Fundação 

acompanhou o desenvolvimento dos trabalhos e fiscalizou a qualidade da execução, partici-

pando inclusive nos processos decisórios com relação às técnicas e aos materiais utilizados 

na intervenção e à apresentação final dos murais. O Instituto Estadual de Patrimônio Histórico 

e Artístico de Minas Gerais – IEPHA –, por seu Diretor de Conservação e Restauração, Prof. 

Renato César, e de sua Gerente de Elementos Artísticos, Ana Panisset, participou tecnicamen-

te do desenvolvimento dos trabalhos, ao discutir e avaliar as propostas de intervenção e da 

nova apresentação dos murais. E a própria artista, professora Yara Tupynambá, tão dedicada 

à sua obra e à sua preservação, participou também de todo o processo. De forma incansável, 

com aguçada inteligência e curiosidade, além do espírito crítico quanto aos procedimentos 
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e à nova apresentação de sua obra, a professora Yara nunca deixou de visitar o atelier de 

restauração, de participar das discussões e de deixar sua impressão, e mesmo suas decisões, 

que foram respeitadas.

Finalmente, esta é a hora de divulgar a nova realidade de Minas Gerais no que se refere à 

conservação-restauração de bens culturais. Há pouco mais de trinta anos, a UFMG lançou 

o primeiro curso de especialização em conservação-restauração de bens culturais, único no 

Brasil. Esse curso, que vigeu de 1978 a 2006, formou a grande maioria dos profissionais de 

conservação-restauração de bens culturais móveis espalhados hoje em dia por todo o país. 

O oferecimento do curso, em 1978, motivou a posterior criação do Centro de Conservação 

e Restauração de Bens Culturais Móveis – Cecor –, criado para dar suporte ao curso e para 

proporcionar a infraestrutura e pessoal necessários para a formação, pesquisa e extensão 

em conservação-restauração de bens culturais. Em 2008, a Escola de Belas Artes da UFMG 

inaugurou o primeiro curso de graduação-bacharelado em conservação-restauração de bens 

culturais móveis, a partir da experiência da especialização anteriormente oferecida.

 

Em Ouro Preto, a Fundação de Arte de Ouro Preto – Faop –, forma técnicos em conservação- 

-restauração de bens culturais. Em Belo Horizonte, o Instituto Cultural Flávio Gutierrez forma, 

com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan –, jovens para 

atuarem como assistentes de conservação-restauração. E a UFMG, através da Escola de Belas 

Artes, oferece hoje cursos de mestrado e de doutorado em Artes, com pesquisas e formação 

de pessoal na área de conservação-restauração de bens culturais. Possui os laboratórios cien-

tíficos mais avançados no país, em termos de análises de materiais e documentação científica 

por imagem de bens culturais.

 

Foram os alunos da graduação em conservação-restauração da UFMG que contribuíram nes-

se projeto de transposição dos azulejos. Pela primeira vez, em caráter interdisciplinar, um pro-

jeto de restauração é lançado pelos órgãos oficiais em duas fases, a primeira de diagnóstico 

e elaboração de proposta, e a segunda efetivamente de execução, envolvendo, em ambas as 

fases, as análises e a documentação científica por imagem. E esse modelo está atualmente 

sendo adotado, com sucesso, pelo IEPHA. Trata-se de um avanço considerável, pois, através 

da parceria Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep –, UFMG, IEPHA e Escola de 

Belas Artes, e com o apoio da Promotoria de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural 

do Ministério Público Estadual, parte-se agora para uma nova era, na qual se espera que 

os processos de conservação-restauração não sejam simples ciclos de re-restauração, e sim 

experiências de desenvolvimento científico e tecnológico, formação de pessoal e investimento 

na cultura e no acesso aos bens culturais.

Parabéns a todos os parceiros, parabéns a Minas Gerais, e muito obrigado ao Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro.



24FIGURA 5 – A Guerra 
dos Emboabas
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Memória descritiva do  mural  
Da descoberta do Brasil ao ciclo mineiro do café

Yara Tupynambá
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Memória descritiva do  mural  
Da descoberta do Brasil ao ciclo mineiro do café1

 

1   XXXXXXXXXX 

 Material usado: Cerâmica pintada e queimada a 960º 

 Dimensão: 17m x 2,48m

Memória Descritiva

Em 1973, fui convidada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais a criar um mural para ser 

colocado em espaço amplo e nobre, onde funcionaria o restaurante da Assembleia, no qual 

permaneceu por muitos anos.

Escolhi um tema histórico, que marcasse momentos decisivos da história de Minas, e, como 

suporte para meu trabalho, a cerâmica esmaltada, em virtude da facilidade da limpeza do 

material, adequado para o lugar escolhido.

O tema escolhido desenvolveu-se na abordagem dos seguintes itens, em duas paredes, a 

saber:

FIGURA 6 – Mural Da descoberta do Brasil ao ciclo mineiro do café 

Yara Tupynambá
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Parede 1

A chegada das caravelas portuguesas ao solo brasileiro; a abordagem da costa e o pro-

cesso de colonização norte/sul, representado pela rosa dos ventos;

A civilização do gado, descendo pelo Rio São Francisco, primeira porta para o conheci-

mento do território mineiro;

A entrada dos bandeirantes pelo sul de Minas e a descoberta do ouro;

A exploração do ouro nas minas;  a lavagem do ouro, vindo de grupiaras, e o feitor co-

mandando o trabalho escravo;

A resistência indígena à escravidão;

A Guerra dos Emboabas – a luta entre paulistas e reinóis pelo domínio da região das minas.

Parede 2

A construção das vilas; a urbanização, colocando Minas como o maior centro econômico 

do País; o desenvolvimento das técnicas construtivas;

A Arcádia mineira – a criação de uma literatura singular e básica para a cultura brasileira;

Marília, figura inspiradora de Gonzaga em seus versos de amor;

A revolta dos mineiros perante a derrama; as reuniões dos inconfidentes em busca da 

liberdade;

Tiradentes,  símbolo das lutas pela libertação da pátria, espalha a palavra liberdade pelas 

terras de Minas;

O início de uma nova era: o ciclo do café, no início do séc. XX, marca a economia da Zona 

da Mata; Minas cresce perante a nação.
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FIGURA 7 – Da chegada das caravelas à descoberta do ouro

a      b        c          d
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a – A chegada das caravelas portuguesas ao solo brasileiro; a abordagem da costa e o processo de 

colonização norte/sul, representado pela rosa dos ventos.

b – A civilização do gado, descendo pelo Rio São Francisco, primeira porta para o conhecimento do 

território mineiro.

c – A entrada dos bandeirantes pelo sul de Minas.

d – A descoberta do ouro.
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FIGURA 8 – Da exploração do ouro à Guerra dos Emboabas

   a        b          c             d



31

a –  A exploração do ouro nas minas;  a lavagem do ouro, vindo de grupiaras.

b – O feitor comandando o trabalho escravo.

 c – A resistência indígena à escravidão.

 d –  A Guerra dos Emboabas – a luta entre paulistas e reinóis pelo domínio da região das minas.
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FIGURA 9 – Da construção das vilas à Marília de Dirceu

  a       b          c            d
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a – A construção das vilas.

b – A urbanização, colocando Minas como o maior centro econômico do País; 

o desenvolvimento das técnicas construtivas.

 c – A Arcádia mineira – a criação de uma literatura singular e básica para a cultura brasileira.

 d –  Marília, figura inspiradora de Gonzaga em seus versos de amor.
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FIGURA 10 – Da revolta dos mineiros ao crescimento de Minas.

   a       b           c            d
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a – A revolta dos mineiros perante a derrama.

b – As reuniões dos inconfidentes em busca da liberdade.

c – Tiradentes,  símbolo das lutas pela libertação da pátria, espalha a palavra liberdade pelas terras de Minas.

 d – O início de uma nova era: o ciclo do café, no início do séc. XX, 

marca a economia da Zona da Mata; Minas cresce perante a nação.
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FIGURA 11 – Reunião dos inconfidentes
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Resumo descritivo das etapas de 
conservação-restauração e transposição 
do mural Da descoberta do Brasil ao ciclo 

mineiro do café, de Yara Tupynambá
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FIGURA 12 – Tiradentes espalhando as palavras
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Alessandra Rosado1

Luiz  Antônio Cruz Souza2

Pérside Omena Ribeiro3 

O projeto de conservação-restauração e transposição do mural intitulado Da descoberta do 
Brasil ao ciclo mineiro do café, de Yara Tupynambá, está em pleno andamento, com previsão 
para término no fim do mês de agosto de 2012. Em virtude da necessidade de antecipação do 
prazo de entrega deste resumo para a presente publicação, as imagens das etapas finais do 
trabalho não puderam ser integradas ao texto.

As atividades desenvolvidas até o momento são resultado da colaboração  do Centro de 
Conservação-Restauração de Bens Culturais Móveis (Cecor) e dos Laboratórios Associados da 
Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): o Laboratório 
de Ciência da Conservação e o Laboratório de Documentação Científica por Imagem. A equipe 
conta também com a participação de consultores externos e de bolsistas acadêmicos do Cur-
so de Graduação em Conservação-Restauração de Bens Culturais Móveis da EBA. 

A metodologia usada pelos profissionais envolvidos no projeto está ancorada na visão mais 
ampla e moderna da prática da conservação-restauração, que se adapta às particularidades 
das necessidades e diversidades socioculturais em que o objeto patrimonial está inserido. 
Desse modo, os dados gerados nesse trabalho contribuem na produção de conhecimentos 
específicos para a preservação do patrimônio azulejar mineiro, constituído, em grande parte, 
de obras da segunda metade do século XX.

Nesse contexto, os critérios adotados na transposição do mural de Yara Tupynambá funda-
mentam-se na necessidade de suprir os anseios da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 
restituir à obra a sua importância como bem artístico tombado acessível a todos, em respeito 
às intenções de sua autora.

A execução do trabalho de restauração-conservação e transposição do mural em suportes 
independentes, para ele ser fixado na parede da Galeria de Arte do Espaço Político-Cultural 

1     Professora da Escola de Belas Artes da UFMG. 
2     Diretor da Escola de Belas Artes da UFMG. 
3     Especialista em Conservação/Restauração de Bens Culturais. 

Resumo descritivo das etapas de 
conservação-restauração e transposição do mural 

Da descoberta do Brasil ao ciclo mineiro do café, de Yara Tupynambá
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Gustavo Capanema (EPC), está estruturada em três fases descritas sumariamente a seguir:
A primeira fase compreende os estudos preliminares sobre os materiais, a técnica de cons-
trução e o mapeamento do estado de conservação do mural, bem como a pesquisa histórica 
para obtenção de informações referentes à técnica, ao estilo adotado pela artista e à contex-
tualização social e política da obra.

A segunda fase abrange a montagem do canteiro de obras nas salas que abrigavam o mural 
e todas as ações necessárias para a retirada dos azulejos dos seus locais originais, além da 
sua restauração e do seu acondicionamento, conforme as ilustrações seguintes: 

FIGURA 13 – Abertura dos espaçamentos 

de junta dos azulejos Remoção dos rejuntes. 
Essa etapa requer o uso de ferramentas 
adequadas e extrema experiência do técnico para 
evitar danos ao patrimônio. 

a

b
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FIGURA 14 – Limpeza superficial

c
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FIGURA 15 – Faceamento para proteção 

das peças

O faceamento consiste na aplicação de uma 
camada de gaze sobre os azulejos aderida 
com carboximetilcelulose e sobre ela a adesão 
de Tecido não Tecido (TNT). Ressalta-se que, 
nesse momento, todos os azulejos receberam 
etiquetas com numeração de identificação.

 

a

b
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c

d
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a

b

FIGURA 16 – Retirada dos azulejos das paredes

Remoção mecânica, realizada peça a peça ou em blocos, e que se inicia pela borda superior de cada mural
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d
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k
a

FIGURA 17 – Remoção de restos de argamassa e limpeza pelo verso das peças

Na limpeza dos azulejos pelo verso, foram removidos restos de tijolos, de argamassa, de cimento, bem como de resinas e 
massas de fixação que foram aplicadas em intervenções anteriores. Os azulejos, após limpeza do verso, foram armazenados 

em engradados plásticos.
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FIGURA 18 – Limpeza do vitrificado por 

meio mecânico ou químico

Higienização de todas as peças dos murais, a fim 
de retirar todas as sujidades graxosas, as marcas 
de adesivo e de tintas e os restos de argamassa 
fixados sobre o vidrado.

a

b
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a
b

FIGURA 19 – Consolidação do suporte

Colagem de peças quebradas e recomposição do corpo cerâmico. Recomposição da camada vítrea, 
por meio do nivelamento das lacunas, para receber reintegração. 
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c

FIGURA 20 – Reintegração cromática

As reintegrações são limitadas às lacunas, utilizando-se técnica ilusionista. Trata-se da recomposição da 
pintura em sua camada mais superficial, de acordo com o original.
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FIGURA 21 – Pré-montagem do mural 

no chão, após o tratamento estrutural e 

estético dos azulejos

a

b
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A terceira e última fase trata da montagem dos murais no novo local de exposição. Os 

azulejos são assentados em painéis com estrutura tipo colméia de abelha em alumínio com 

paredes em fibroresina, fixos previamente na parede da Galeria de Arte do Espaço Político-

Cultural Gustavo Capanema. O assentamento é feito com argamassa compatível aos mate-

riais constituintes dos painéis, configurando segurança na preservação dos mesmos. As figu-

ras a seguir ilustram a fixação do painel na parede e o início do assentamento dos  azulejos 

sobre essa estrutura (FIG. 65 e 66).

É importante ressaltar que os objetivos propostos no projeto foram cumpridos e resguarda-

ram a integridade da obra (excetuando-se os azulejos que já estavam quebrados, apenas 6% 

das peças sofreram quebra durante o processo de retirada do seu suporte original). O suporte 

atual do mural é seguro, reversível e permite mobilidade, caso haja esse tipo de demanda no 

futuro.

FIGURA 22 – Painel com estrutura tipo colmeia de abelha fixo na parede.
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A montagem das duas partes do mural, lado a lado, em linha contínua, foi baseada nas 

recomendações feitas pela artista Yara Tupynambá, motivada pela presença dos espaços em 

branco, um recurso estético que equilibra e integra os elementos de sua composição. O mural, 

assim exposto, reassume o status de obra pública acessível aos olhares e sentimentos que 

traduzem nossa diversidade cultural.

 

FIGURA 23 – Início do assentamento dos azulejos.
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Gestor do projeto na ALMG:

Theóphilo Moreira Pinto Neto 

Equipe: 

Coordenador do projeto: Luiz A. C. Souza

Coordenadora executiva: Alessandra Rosado

Conservação-Restauração:

Coordenadora: Alessandra Rosado 

Cocoordenadora auxiliar: Moema Nascimento Queiroz
Consultora: Pérside Omena Ribeiro – Empresa Grifo Diagnóstico e Preservação de Bens 

Culturais (Recife – PE) 

Bolsistas: Alunos do Curso de Graduação em Conservação-Restauração de Bens 

Culturais Móveis EBA/UFMG:

Bárbara Andrade de Oliveira Alves

Bárbara Durso Marçal 

Bruno Perea Chiossi

Eliane Ursine

Grasiela Nolasco

Larissa Vita Silveira 

Marcos Faria Ghon

Nathália Vieira Serrano

Núbia Quinetti de Souza 

Otávio Augusto Borges Rodrigues

Regilene dos Santos Pereira

Técnicos da Empresa Grifo –  Pernambuco – PE:

Luiz Augusto Borges da Silva 

Renato Júnior da Silva 

Pesquisa História da Arte Técnica:

Historiadora – Rita Lages Rodrigues

Documentação Científica por Imagem: 

Coordenador: Alexandre Leão 

Bolsistas: 

Layne Juh

Gisa Portilho

Projeto de transposição do mural
Da descoberta do Brasil ao ciclo mineiro do café


