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-, sumo Executivo

O projeto Conservação-restauração e transposição dos Murais "Do
descobrimento do Brasil ao ciclo mineiro do Café" de autoria da artista mineira
Yara Tupynambá investitgou os materiais, técnicas e estilo adotados pela
artista na composição dos murais bem como o estado de conservação e as
causas de degradação dessa obra com o objetivo de sistematizar as ações de
intervenção assegurando a integridade física, estética e histórica desse
patrimônio e o princípio da reversibilidade' .

Coordenado pelos professores Dr. Luiz Antonio Cruz Souza e pela profa.
D!-a. Alessandra o projeto contou com o apoio de grupos de pesquisa da UFMG
que realizaram também diagnóstico prévio da obra), do lepha, da iniciativa

privada (através da empresa Grifo Restauro), do Instituto Yara Tupynambá e
da própria Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Cada etapa do
projeto foi discutida entre todos os parceiros por meio de uma metodologia que,
utilizando reuniões e visitas ao canteiro de obras, buscou a participação ativa
de todos os envolvidos nesse processo.

O trabalho foi conduzido entre 10 de abril de 2012 e 20 de setembro de
2012 dentro do prédio da Assembléia. Os resultados alcançados nesse projeto
possibilitaram o desenvolvimento de uma metodologia adequada ao contexto
do patrimônio azulejar mineiro do século XX.

qualquer intervenção de restauro não torne impossível mas, antes, facilite as eventuais
intervenções futuras" (BRANDI. 2004, p. 48). Os trabalhos devem empregar materiais e
icnicas reversíveis adequados e compatíveis aos materiais e técnicas que compõem o objeto
sujeito a intervenção e que permitam, caso necessário, restaurações futuras.
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cha técnica:
Artista: Yara Tupynambá

Gestor do Projeto na Assembléia Legislativa de Minas Gerais:

TheóohUo Moreira Pinto Neto
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Coordenador do Projeto: Prof. Dr. Luiz A O Souza - LACICOR - Laboratório de
Ciencia da Conservação, CECOR - Centro de Conservação e Restauração de
Bens Culturais Móveis. Escola de Belas Artes - Universidade Federal de Minas
Gerais

Coordenacora Executiva: Prof. Ora. Alessandra Rosado - LACICOR -
Laboratório de Ciencia da Conservação, CECOR - Centro de Conservação e
Restauração de Bens Culturais Móveis, Escola de Belas Artes - Universidade
Federal de Minas Gerais

Coordenadora auxiliar: Conservadora-Restauradora e Mestre em Artes
Moema Nascimento Queiroz - CECOR - Centro de Conservação e
Restauração de Bens Culturais Móveis, Escola de Belas Artes - Universidade
Federal de Minas Gerais

Logística e suporte administrativo: Maria de Lourdes Macedo - Secretaria
Geral. Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais

Bolsistas - alunas e alunos do Curso de Graduação em Conservação-
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Introdução

O projeto de conservação-restauração e transposição dos Murais
intitulados Da Descoberta do Brasil ao Ciclo Mineiro do Café de Yara
Tupinambá iniciou no dia 10 de abril de 2012 e transcorreu dentro do prazo
estipulado para sua execução determinada para o mês de setembro de 2012.

As atividades desenvolvidas durante todo o processo, descritas nesse
relatório, documentam uma prática inédita em Minas Gerais: a conservação-
restauração e transposição de um mural em azulejo. Considera-se que esse
ineditismo e o sucesso dos resultados alcançados irão refletir positivamente na
conscientização sobre a necessidade da proteção do patrimônio azulejar
mineiro constituído, em grande parte, por obras da segunda metade do século
XX.

É importante ressaltar que colaboração entre o Centro de Conservação-
Restauração de Bens Culturais Móveis (Cecor), os Laboratórios Associados da
Escola de Belas Artes da UFMG (Laboratório de Ciência da Conservação e o
Laboratório de Documentação Científica por Imagem) e os consultores
externos a empresa Grifo Restauro de Pernambuco e Escola de Engenharia da
Ufmg foram fundamentais na execução do trabalho e na elaboração de
métodos específicos que atenderam as características estéticas, materiais e
estruturais do Mural em questão.

A execução do trabalho de restauração-conservação e transposição dos
Murais em suportes independentes para serem fixados na parede da Galeria
de Arte do Espaço Político-Cuttura Gustavo Capanema (EPC) foi estruturada
em uês fases:

- A primeira fase compreendeu a análises dos estudos preliminares sobre os
materiais (técnica de construção e mapeamento do estado de conservação dos
rnuras resizadas no ano de 2011) e a pesquisa histórica para obtenção de

7



informações referentes a técnica, estilo adotados pela artista e a
contextualização social e política da obra.

- A segunda fase abrangeu a montagem do canteiro de obras nas salas que
abrigavam os murais e todas as ações necessárias para a retirada dos azulejos
dos seus locais originais, restauração e acondicionamento dos mesmos.

- A terceira e última fase tratou da montagem dos murais no novo local de
exposição. Os azulejos foram 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 foi feito com argamassa compatível aos materiais constituintes
dos painéis, configurando segurança na preservação dos mesmos.

As fases citadas acima (salvo os estudos preliminares que foram
desenvolvidos em 2011) foram descritas minuciosamente ao longo do relatório
a fim de facilitar o entendimento da aplicabilidade da metodologia desenvolvida
nesse projeto.
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- \uaise llstorica do mural D Lcscuerru	a
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O enfoque na biografia será dado aos painéis e murais de Yara

Tupynambá. Nasceu em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, em 02 abril

de 1932. Apresentou um talento precoce para as artes, tendo sempre tido

apoio dos professores para desenvolver o seu lado artístico, de acordo com

suas memórias.

Sobre este momento inicial, recordado pela artista em entrevista,

nteressante ver que, em suas lembranças, sua primeira obra foi na "careca do

ovÔ'. De acordo com a artista,

Desde menina, desde menina, eu desenhava muito. O
meu quadro mais famoso, eu tinha 06 pra 07 anos. Eu
tinha um avô que morava em Paris e que vinha uma vez
de dois em dois anos e que ficava na casa do meu pai.
Ele era pai do meu pai. Ele era completamente calvo,
calvo brilhante e gostava de deitar depois do almoço, mas
falava que não dormia, só fechava os olhos. E ele dormia.
E meu pai, que era engenheiro, naquele tempo tinha um
lápis roxo, um lápis que quando você molhava no cuspe,
ele ficava roxo, molhava na água. Então eu fui molhando
no cuspe e fiz na careca do meu avô, desenhei
fazendinha, com plantação, com patinho e escrevi: essa é
a fazenda do vovô. Quando ele acordou e deu com aquilo
foi um forrobodó. Essa história passou pela cidade toda,
porque era véspera de carnaval, ele gostava de carnaval,
ele não podia ir porque estava com a careca toda
desenhada. Para poder tirar essa tinta foi um
pandemônio. (TUPYNAMBÁ, 2012)
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Quando se muda para Belo Horizonte. iníci2 seus estudos com

Guignard, nor recomendação da sua professora de escola. Com Guignard

aprende o desenho e o lirismo, assim como uma pintura de finesse, de acordo

com suas próprias palavras. Sobre o desenho:

Primeiro porque ele era bastante severo com relação ao
desenho. Às vezes, a gente levava uma semana fazendo
desenho, uma paisagem e tudo. Depois ele cortava um
quadradinho de três centímetros ou quatro centímetros
por quatro e ficava procurando no desenho, e falava
assim, isso tá bom, bom. E aí cortava aquilo e o resto do
desenho ele jogava fora. Ele mandava jogar fora. Não era
bom. Então, ele educou o nosso olhar. (TUPYNAMBÁ,
2012)

E o lirismo teria sido algo que o artista passou para todos os seus

alunos:

Agora eu acho que a contribuição dele geral,
importantíssima, foi que ele nos ensinou uma pintura de
finesse, uma pintura europeia, uma pintura de
transparência. Você vai encontrar isso na Maria Helena
Andrés, que é abstrata, você vai encontrar no Álvaro que
é expressionista, você vai encontrar em mim, na Santa,
que somos líricas, de figuração lírica. Isso você vai
encontrar em todos os alunos, na primeira e segunda
geração, que é uma técnica. E ele nos deu também uma
coisa super importante que é muito importante, que foi
uma visão mais lírica do mundo, ou o mundo era mais
lírico, não sei. Maria Helena fazendo aquelas abstrações
é absolutamente lírica, eu fazendo ainda as minhas
coisas, eu sou lírica também. Há uma delicadeza de
conteúdo na nossa obra que eu não vejo mais. Talvez a
mudança do mundo, tenha sido a mudança do mundo. A
verdade é que só o historiador com o tempo, que vai
sentir essa coisa. Por que que a nossa geração, até a
nossa geração. O Jarbas faz uma pintura delicadamente,
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a Santa faz delicada, eu faço uma pintura cielicada. Por
que que depois de nós, houve uma transição entre a
pintura da Noêmia Mota, da Olímpia e da Lúcia que ainda
é comprovadamente nossa, de ensino. (TUPYNAMBÁ,
2012)

A artista estudou também com Goeldi, após ter sido introduzida na
gravura por Mizabel Pedrosa:

Quando eu acabei estes 4/5 meses, ela falou comigo: ô
Yara, você tá muito boa nisso, eu achava que você devia
procurar o Goeldi no Rio de Janeiro e você estuda com
ele. Então, eu fui atrás do Goeldi, levando meus trabalhos
e ele olhou, olhou, na Escola Nacional, onde hoje é o
Museu Nacional de Belas Artes, no terceiro andar. Ele
tinha um ateliê lá. E aí ele falou, tudo bem. Você pode
levar seus documentos e fazer a matrícula lá. Eu disse:
que documentos? Da Escola. Eu olhei pra ele, na maior
angústia e disse: mas o Guignard nunca fez um
documento. Não existia documento, não existia nada. Ele
olhou, olhou, e disse, você não comunica nada não e vem
pra aula. Então foi assim que eu estudei na Escola
Nacional, como penetra. Eu entrei como penetra, fiz com
ele o tempo todo, três meses. Depois, durante um ano e
meio eu ia ao Rio uma vez por mês e levava meus
trabalhos. Foi dessa forma que ele foi a primeira pessoa
que organizou minha primeira exposição no Rio de
Janeiro, deixa eu lembrar, na, era um nome italiano, não
era Petite Galerie não, era Piccola Galeria, então ele é
que organizou essa primeira exposição. (TUFYNAMBÁ,
2012)

Além dos mestres, é fundamental a aprendizagem com os colegas ao
longo da vida, o contato com os artistas e, principalmente, com o trabalho dos
artistas. Da aprendizagem com Guignard, lembra-se do aprendizado cotidiano
ao lado de Álvaro Apocalypse, Wilde Lacerda e Jarbas Juarez, do período que
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cou com Goeldi, lembra-se de ter sido colega de Milton Cavalcanti, Adir
Bctelhc. Sarnico e do contato com os artistas Marcelo Grassman e DareI.

Ao longo de sua entrevista, fica muito clara a conquista cotidiana que os
artistas tinham que fazer para seguir o caminho das artes, a necessidade do
cargo na Caixa Econômica Federal, do cargo no IPASE, das solicitações para
os políticos se sensibilizarem ao investimento nas artes, da força de vontade
dela e principalmente de Orlando Carvalho para que a Escola de Belas Artes
da UFMG fosse criada.

Yara Tupynambá foi, então, artista e professora, conciliando estas
atividades ao longo da vida.

O interesse pela linguagem dos murais surge após sua dedicação aos
estudos como gravadora. E surge de um convite, inesperado, para fazer um
painel com a linguagem que iria marcar a sua trajetória, mas o interesse por
superfícies maiores já havia aparecido:

Eu comecei a perceber que a superfície da gravura era
pequena para mim. Eu queria mais. Então eu comecei a
fazer uns desenhos maiores. E na época, o diretor da
Escola era o Peret e então ele falou eu tô fazendo uma
reforma na Casa do Jornalista, você não quer fazer um
desenho grande, lá na parede? Então foi meu primeiro
trabalho com mural, é da Casa do Jornalista. Eu então fiz
a história do jornal. Começando ainda, fui pro Estado de
Minas, desenhei o linotipo, desenhei aquele maquinário
todo, que não existe mais hoje. Até é histórico para o
jornal nesse sentido. Entende? Da história da imprensa
aqui e ali eu fiz esse primeiro trabalho. Bom que é bonito.
E eu fiz com a técnica de gravura, raspando com a gilete,
que hoje eu não tenho a menor condição. (TUPYNAMBÁ,
2012)

Seu primeiro mural foi, então, o da Casa do Jornalista. Antes já havia
executado outros paineis, que demonstram essa busca por obras de grandes
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iirnensões. mas todas presentes em casa de particulares ou escritórios

carticulares. Posteriormente, irá fazer um mural para o Banco Mercantil, sobre

o Pio São Francisco, cujo relato sobre a sua elaboração encontra-se abaixo:

Então o seu Vicente Araújo, que era dono do Banco
Mercantil, viu, e mandou me chamar e disse, olha eu
gostei daquela coisa sua, você não quer fazer um trabalho
aqui pro Banco? Eu então quis e ele falou que queria
sobre o Rio São Francisco, então eu, um monte de
cachoeira e tal. eu cheguei em casa meio desesperada,
meu Deus, como é que eu vou fazer cachoeira, que coisa
mais jeca, mais difícil, mais tudo, né. Então eu estudei
sobre o São Francisco, como é que fazia, o que era, e fiz
o contrário, eu fiz a descida dos baianos, despedindo das
famílias e descendo o rio, encontrando a posse da terra e
depois a navegação com os barcos já com as carrancas e
por fim o descanso. Quando eu levei o projeto pra ele, ele
adorou e falou: é isso mesmo que eu queria. Ele nem
lembrou da cachoeira que eu não tinha posto. Esse painel
hoje tá na Faculdade de Educação. No auditório da
Faculdade de Educação. Esse foi meu segundo trabalho.
(TUPYNAMBÁ, 2012)

Após o trabalho sobre o Rio São Francisco, foi chamada para realizar

urna pintura de Tiradentes, que acaba por se transformar no mural que se

encontra no prédio da Reitoria da UFMG:

Eu acho que em função disso2 , o Reitor, que era o Boson,
deve ter visto isso, no Banco, ele foi colocado no Banco, e
então ele me chamou e falou assim: Yara, eu tenho que
fazer um retrato do Tiradentes, eu queria que você fizesse
isso aqui pra Reitoria. Eu falei: mas um retrato? É, porque
foi publicado, saiu um decreto determinando que todo
mundo tem que fazer um retrato de Tiradentes. Mas eu
disse: isso é muito jeca, professor. Faz uma coisa melhor.
Ele falou: mas o que? E eu na minha inconsequência de

= Após a reaiização da pintura sobre c Rio São Francisco.
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jovem, falei assim: faz a inconfidência Mineira. Ele olhou,
olhou pra mim e disse, pode fazer. Eu aí fiquei assim.
Falei assim: mas onde? Ele falou: escolhe onde você
quiser. Eu falei: eu quero na entrada da Reitoria. Ele falou
pode fazer. Quando eu desci e olhei realmente o espaço,
eu falei: que inconsequência a minha, o que que eu vou
fazer? Então comecei a estudar o tema. Eu, durante nove
meses, li e desenhei tudo o que você poder imaginar
sobre o século XVIII, arma, roupa, casa, móveis, figuras,
personagens, nada de sair, nada. Professor Boson me
encontrava, me perguntava: professora e o estudo, como
vai? Eu dizia: tá saindo, tá saindo. Mas não tinha nada,
né. Até que, foi um parto, verdadeiramente um parto. Aí
eu fui pra Ouro Preto mais uma vez desenhar, com um
assistente que eu tinha, a Sílvia, desenhamos o dia
inteiro, de noite deitamos e então eu acordei de
madrugada, 3 horas mais ou menos, e, de repente, dentro
da minha cabeça, tive um insight, eu vi toda a história da
Inconfidência. Então vi todas as cenas. Quando foi 5
horas, eu cutuquei a Sílvia e disse: vamos embora. Ela
falou: mas como? Eu disse: já desenhei o mural. Cheguei
em casa, pus no papel e poucas alterações eu tive entre o
projeto original. O projeto até ficou na mão da Sílvia, nem
sei que fim ela deu. Então eu levei um ano e meio. Uma
coisa importante de falar é que nunca me pagou um
tostão por aquilo. Eu trabalhei, enquanto todo mundo ia
pra Biblioteca ficar ruminando e lendo revistinha, eu ia
trabalhar. Montou um ateliê pra mim no segundo andar e
ali, então, eu trabalhei, eu tive um assistente, mas eu
trabalhei sem ganhar nem um tostão. (TUPYNAMBÁ,
2012)

A referência a este mural é essencial porque foi o primeiro no qual a
artista tratou do tema da Inconfidência Mineira e da História Política de Minas
Gerais, temática também presente no painel da Assembleia Legislativa.

Além deste mural, realizou vários outros, cuja lista encontra-se nos
anexos. E em 1973 vai realizar o painel Minas, do século XVII ao século XX.

14



Fo Dosista do Pratt Institute, New York. Participou oe diversos Salões
de Arte Moderna no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. São Paulo, Brasília,
Paraná, Rio Grande do Sul, Salvador, Pernambuco e Ouro Preto, e das Bienais
de São Paulo e de Salvador; foi Sala Especial da Bienal de São Paulo, do
Salão da Gravura de Ouro Preto e do Salão Global de Belo Horizonte.

Foi selecionada para importantes mostras nacionais como: 50 anos de
Arte no Brasil, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; Hoje-Ontem e 50
anos de Arte Brasileira, na Galeria Colecttio e no Museu de Arte Moderna de
São Paulo, Gravadores brasileiros no Paço das Artes, Rio; Gravadores
Brasileiros no ICBEU do Rio e de Porto Alegre; 100 artistas brasileiros de 22 a
80, Galeria Renato Magalhães Gouveia, São Paulo; 60 artistas selecionados
em 60 anos, no ICBEU. Rio de Janeiro; JK e a modernidade no Museu
Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Participou de homenagem a Carlos
Drummond de Andrade na Galeria Mali Vilias-Boas e Galeria de Arte Julio
Prestes em São Paulo, e da mostra Homenagem a Drummond na Galeria Ana
Terra em Vitória, A mesa de Carlos Drummond de Andrade, Assembléia
Legislativs de Minas Gerais.

Representou a arte mineira em coletivas organizadas por entidades
oficiais de Minas, como Museu de Arte da Pampulha, Museu Histórico Abílio
Barreto, Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais e Telemar. Participou
de inúmeras mostras internacionais como: 1 Certame Latino-Americano de
Xilogravura, em Buenos Aires. Argentina; Artistas Brasileiros em Indiana e
Ohio; no American Cultural Institute, em Washington; Brazilian Cultural Institute
em New York; na Xilon Internacional que, de dois em dois anos, percorre toda
a Europa. Expôs individualmente em Paris. New York, San Francisco, Londres,
Santiago do Chile, Assunção.

Sua obra integra o acervo de Museus e coleções internacionais na
Nigéria. Iugoslávia, Paris e Santiago do Chile. No Brasil, tem trabalhos no
acervo da Universidade Federal de Minas Gerais, Museu Mineiro. Museu de
Arte da Pamoulha. Museu Nacional de Be'as Artes (Rio).
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Participou da Bienal de Gravura sobre Madeira, em lvry, França. Foi
professora de gravura da Escola Guignard e da Universidade Federal de Minas
Gerais e diretora da Escola de Belas Artes da UFMG.

A obra de Yara Tupynambá enquadra-se na tradição de murais que em
sua forma mais recente, remete-nos à tradição mexicana. No entanto, esta
linguagem foi utilizada desde os primórdios com objetivos distintos ao longo do
tempo. com técnicas distintas e que fazem parte da história da arte desde as
primeiras pinturas rupestres, pintadas em espaços nos quais transitavam
homens.

Em definição do The Thames and Hudson dictionary of art terms, pintura
mura; é "qualquer pintura realizada diretamente em uma parede, ou colocada
permanentemente em uma parede". (LUCIE-SMITH. 1988, p. 12). Por esta
definição, podemos considerar pinturas murais as pinturas rupestres, as
Pinturas do Palácio de Cnossos, as pinturas de Pompéla, as pinturas murais

asigrejas medievais, renascentistas e Barrocas, pinturas de Palácios.

O interesse aqui. no entanto, nos remete a uma tradição latino-
americana, especialmente do século XX, que, no México, teve a sua presença
mais marcante.

O muralismo mexicano vai ser a pintura nacional mexicana do século
XX. esDecialmente as obras de Rivera, Orozco e Siqueiros, os três grandes, o
grande triunvirato dos muralistas.

Após a Revolução Mexicana de 1910 e a subida ao poder do PRI
(Partido de Ia Revolución Institucional), Diego Rivera, que havia estudado em
Paris, onde tivera contato com vários artistas de vanguarda, é convidado por
Alberto J. Pani, embaixador do México em Paris, e por José de Vasconcelos.
que havia sido Reitor da Universidade Autônoma do México e se tornara
Ministro da Educação, a retornar ao México e utilizar suas habilidades artísticas
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à sua pátria. (LUCIE-SMITH. 1993, p. 49). Ele foL no ano de 1921, inciuído no
programa de mural do governo mexicano. Após um primeiro mural, ele volta
seus temas para a fauna e a flora mexicanas, assim como para a civilização
pré-colombiana. De acordo com a análise de Lucie-Smith:

Seus primeiros murais em seu estilo maduro, foram uma
fusão de muitos elementos tomados dos cubistas, de
Gauguin, de Rousseau, dos relevos narrativos pré-
colombianos e talvez de graned parte dos afrescos
italianos do quatroccento, foram feitos para o pátio leste
da Secretaria de Educação Pública da Cidade do México
em 1923. (LUCIE-SMITH. 1993, p. 52).

Esta busca por temas locais, mesclados à utilização de linguagens
vanguardistas europeias, foram também utilizadas pelos modernistas
brasileiros. No entanto, a tradição artística pré-colombiana, que nao constituía
referência para os brasileiros, foi largamente utilizada por Rivera. De acordo
com Argan (1995), apesar de se referirem em larga escala a esta tradição pré-
colombiana, eles se utilizaram, especialmente Rivera e Orozco da primeira
geração, da arte popular e do folclore mexicano do período colonial.

Outro ponto aproxima o trabalho de Rivera de outro muralista latino-
americano. Cândido Portinari. Ambos relacionavam-se ao comunismo e tinham
um objetivo de levar a arte ao povo. Nos dizeres de Argan: 'A pintura latino-
americana de revolta teve uma grande influência em todos os países da
América Latina, principalmente naqueles onde a condição do proletariado local
era mais trágica: no Chile, Colômbia, Equador e, com Cândido Portinari no
Brasil." (ARGAN, 1995, p. 492)

Argan também esclarece esta aproximação entre a arte muralista e a
arte para o povo:



Após a vitória das forças revoiucionárias, os primeiros
governos democráticos procuraram a colaboração dos
artistas para a formação cultural do povo e a Reforma de
Ensino; pela primeira vez, um movimento artístico
avançado, com clara orientação ideológica, desenvolve-se
com o apoio de forças progressistas no poder. Como se
pretende que a arte moderna reacenda no povo a
criatividade espontânea da antiga cultura mexicana,
escolhem-se os modos mais adequados para pôr a obra
dos artistas em contato com as massas, as grandes
figurações murais e as estampas populares. (ARGAN,
1995, p. 491)

Orozco constrói suas obras como narrativas, o que o aproxima das
obras de Yara Tupynambá de cunho histórico, dentro de uma lógica narrativa
como veremos na análise da obra em questão.

Sobre a presença dos mexicanos em sua obra, Yara Tupynambá refere-
se a eles após falar, em sua entrevista, da força dos painéis baianos em suas
leituras murais e antes de falar da importãncia dos muralistas russos para o
seu trabalho:

Depois eu fui ao México e vi os grandes murais
mexicanos, de todos eles. Depois eu tive na Rússia, onde
eu vi também os grandes murais dentro no metrô, dentro
daquela coisa toda, né. Muito especificamente. E aí, todos
os grandes artistas trabalharam com esta linguagem. E aí
teve o Portinari e também os grandes muralistas como o
Clóvis Graciano. Esse pessoal todo que trabalhou com
grandes superfícies numa época em que era muito
importante, os governos investiam muito, os arquitetos
investiam muito nesta comunicação que o mural tem. Tem
uma frase do Rivera que eu acho fundamental pra gente
entender o mural: o mural é o grande livro aberto onde lê
o povo. Significa que o mural ele tem que ter alguma
mensagem. Eu não vou fazer um mural de flor, entendeu?
Porque se tornaria decorativo. Um mural, por exemplo, da
Beatriz Milhazes pra mim não significa nada porque não é

18



nada, flores, rodelinhas e rodelonas. (TUPYNAMBÁ,
2012)

Além da tradição mexicana, existe também uma larga produção
brasileira de murais no século XX, especialmente a partir de Cândido Portinari,
referência citada pr ela. mas que não se reduz a ele.

Dentre os muralistas brasileiros, alguns se destacam pela presença no
imaginário de nossa artista. Em sua entrevista, ela nos oferece pistas sobre
aqueles que foram marcantes em suas escolhas murais:

Primeiro os baianos, claro. Quando fizeram a cidade
administrativa lá, cada secretaria tem um mural, de um
grande artista, principalmente os do Carybé. são
maravilhosos. Todos de relevo, então, quando eu fiz
aquele outro mural da Universidade, o de relevo, eu me
lembrei muito das coisas do Carybé, de relevo também.
Carybé, Mário Cravo, Juarez Paraíso, Floriano Teixeira,
todos eles com grandes murais. (TUPYNAMBÁ, 2012)

Uma das citações preferidas de Yara Tupynambá, dita em uma das
conversas não registradas, é a de que "A arte tem que ir aonde o povo está".
Esta frase demonstra o caráter dos murais de abarcar um número grande de
pessoas, característica comum a estes murais, independentemente da
linguagem utilizada e dos temas.
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Nesta parte do relatório, o objetivo é analisar a obra em questão, em
seus aspectos formais, iconográficos, iconológicos e técnicos. A análise será
feita a partir da observação da própria obra, de dados obtidos a partir da
entrevista com a artista e de dados colhidos a partir de documentação obtida
com a artista. Em razão disto, optou-se por realizar uma abordagem
iconológica da obra em questão, por se entender a adequação de tal método
de análise, fundado por Panofsky, à uma obra de arte figurativa, baseada em
leituras da história de Minas Gerais.

Heirich Wõlfflin irá, no século XIX, inaugurar a tradição formalista na
interpretação de obras de arte. A história das formas passa a ser a própria
história da arte. Wõlfflin irá criar um modelo de análise de obras de arte no qual
a perspectiva será visualista, dentro da escola da visualidade pura. A partir da
eitura óptica, deve-se empreender o estudo da arte. O elemento a ser
considerado no estudo das obras de arte é a visão pura, para se ver e realizar
a leitura da obra. É já clássica a sua divisão entre o estilo clássico e o estilo
apolíneo na qual descreve a distinção existente em termos formais entre as
duas obras: "Heirich Wõlfflin (1864-1945) criador da abordagem formalista,
acreditava não apenas na autonomia da arte, mas também na concretização
progressiva do absoluto na forma que lhe eram inerentes. Assim, ela era
independente de fenômenos externos, pois os transcendia." (KERN, 2006, p.
233).

Na análise formal, devemos analisar aspectos como linha, cor, sombra,
volume, superfície. Esta análise formal será criticada por Panofsky e por ele
considerada insuficiente no momento de formulação de seu método
iconológico. No entanto. esta análise formal será também pensada, por se
compreender que a abordagem dos aspectos intrínsecos da arte é necessária.

A iconografia mostra-se extremamente rica para a análise da referida
obra, pois a referência a temas da história de Minas Gerais é clara nesta obra.
Só que esta iconografia aqui perseguida não é a iconografia dos ícones
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cistãcs, das religiões clássicas. Ela nos remete a urna conografia própria.
criada pela própria artista, a partir de referências sobre a história e sobre a sua
\'vência em Minas Gerais.

Mesmo sabendo destes limites, de se pensar métodos iconográficos,
nicialmente criados para estudos de obras a partir de tradições já
consagradas, é necessária a definição de iconografia como um "ramo da
nistória da arte que trata do tema ou mensagem das obras de arte em
contraposição à sua forma. (PANOFSKY. p. 47).

Só que para Panofsky. a iconografia também não se mostra suficiente
para explicar a obra de arte. É necessário ir além, em busca de uma iconologia
da obra de arte, a apreensão de seu significado intrínseco ou conteúdo, com a
apreensão de princípios subjacentes que "revelam a atitude básica de uma
nação, de um período, classe social, crença religiosa ou filosófica"
(PANOFSKY, 2004, p. 52)

Apesar desta distinção realizada por Panofsky em relação aos três
momentos de abordagem da obra de arte. este mesmo autor nos recorda que a
abordagem não é feita de forma estanque e fragmentada em momentos bem
definidos. Estes três momentos, as abordagens pré-iconográfica, iconográfica e
conológica são realizadas con com itantemente, sendo o próprio Panofsky a
dizê-lo: "...no trabalho real, os métodos de abordagem que aqui aparecem
como três operações de pesquisa relacionadas entre si, fundem-se num
mesmo processo orgânico e indivisível." (FANOFSKY, 2004, p. 64).

A obra em questão foi realizada tendo como suporte a cerâmica, escolha
realizada pela própria artista. Esta parte técnica será abordada em outro item à
frente. Ela é constituída de dois painéis, de grandes dimensões, cujas cores
fundamentais são o azul, com variados tons, o amarelo e o branco do próprio
azulejo. A utilização dessas cores nos remete a uma tradição de azulejaria
portuguesa. A disposição das imagens ao longo da obra remete a uma tradição
narrativa presente na tradição da azulejaria portuguesa, ainda que nesta
tradição as narrativas fossem essencialmente religiosas. Tradição esta
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retomada por Portinari no momento de execução da obra da Igreja de São

Francisco de Assis na Pampulha

A obra foi executada em 1973 a instalação final se deu no restaurante da

Assembléia, e devido a esta localização a artista escolheu a técnica de

azulejaria. As imagens encontram-se dispostas de forma narrativa e

cronológica.

O nome do mural foi modificado ao longo do tempo pois tem-se

referência a, pelo menos, três nomes: Do descobrimento ao ciclo do café,

Minas Gerais do século XVII ao século XX, título que se encontra atualmente

na página do Instituto Yara Tupynambá, e o nome Da Descoberta do Brasil ao

Ciclo Mineiro do Café, sendo este último título o que atualmente é utilizado pela

Assembléia Legislativa, seguindo a vontade da artista.

1.4.1 - O Primeiro mural

Figura 1 - Mural 1 - Foto: Alexandre Leão

A primeira imagem, no alto à esquerda, é a de uma caravela, que remete

ao descobrimento do Brasil. Logo abaixo, vê-se a representação de um grupo

de homens segurando bandeiras, referência às entradas e bandeiras. Existe

também uma rosa dos ventos, que, mostrando as posições geográficas norte,

sul, leste, oeste, serve, de acordo com a artista, para localizarmos as diferentes

formas de ocupação do território mineiro, pelo Norte pela criação de gado,
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retratada logo acima da rosa cos lentos. e pelo SuL pe'as Ent radas e
Bandeiras.

A civilização mineira, ela se dá de duas formas. A entrada
pelo norte. os baianos desciam, procurando aqui, eles não
vinham procurar ouro, eles procuravam terras pro gado.
Eles forneciam, pro Brasil inteiro, pro Rio de Janeiro, pra
São Paulo, a carne. Então, a Bahia não tem terras boas
pra pasto. Eles vinham às margens, vieram descendo o
São Francisco, procurando terras. Aí eles encontravam,
as primeiras vilas que nós tivemos, Grão Mogol, essas
cidades todas, elas foram feitas primeiro do que as
entradas dos paulistas, que entraram pelo sul. Então, o
sul o que que foi, foram os paulistas, foram as bandeiras.
A mais importante foi a de Fernão Dias porque ela chegE
até o Norte, até ltacarambi. E foi fazendo os pequenos
núcleos civilizatórios. onde se plantava, e ali fixava e
apareciam as primeiras famílias mineiras que seriarr
portugueses e índias, seriam as primeiras famílias, nãc
foram com brancas, foram com índias. Mais tarde, quandc
se faz Ouro Preto, quando começa a exploração, seriar
portugueses e negras. Depois, só a partir de 1730, que
começam a chegar as primeiras mulheres brancas, prE
casar com os portugueses. Então essa miscígenaçâc
nossa, ela se deu a Derti r dessa subida dos oau!istc
(TUPYNAMBÁ. 20'l

figuras além de vestimentas de é:	:: .
período histórico.

O uso do amarelo serve como aivisãc entre as oiersas cenas, souçã:
gráfica, especialmente utilizada neste primeiro mural e que nos remete c
pagir.:	.(s
autora.

A cena seguinte. ocupanac com s	maor pa r e a pai-L6 •Oí :1

mural. é a da exploração do ouro. com as batelas e um grupo de figuras Que



buscam o desejado metal. De acordo com texto da artista, "representa esta
cena a lavagem do ouro, vindo das grupiaras e o feitor comandando o trabalho
escravo."3 A figura do feitor, representante do poder na relação de trabalho
entre escravos e senhores, é representada de modo grandioso, em dimensões
maiores que as demais figuras e acima dos escravos representados.

Já nas cenas finais deste painel, aparece, na parte inferior, a resistência
indígena, com figuras retratadas de forma grandiosa, com as representações
dos corpos nus que deixam à mostra a musculatura das costas destas figuras
em luta contra os invasores. A diferença das armas foi retratada pela artista
que demonstra também a força desigual entre indígenas e invasores, os
primeiros com seus arcos e flechas e os últimos com suas armas de fogo.

Na parte superior, a cena retratada é a Guerra dos Emboabas, retratada
nas sombras, as figuras pouco definidas, assim como na cena inicial dos
primeiros portugueses chegando ao território.

1.4.2 - O segundo mural

	

-.	 1

w.r	 ,	

•	q	 1'
1

Figura 2 - Mural 2. Foto: Alexandre Leão

O mural se inicia com cenas urbanas, edificações que vão se sucedendo
ao longo da obra, retratos da sociedade urbana de Minas Gerais no século

Ver anexo memória descritiva do painel
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XVÍiL Estas cenas são claramente identificáveis em gravuras ae )'ara
T, Dvnambá de momentos anteriores.

Aliás, uma das características centrais dos dois murais é a presença
forte de uma arte gráfica, que se explica pelo uso de poucas cores. da lógica
narrativa das imagens. Percebemos, aí, a marca da gravadora, dos seus anos
de estudo com Mizabel Pedrosa, Goeldi e também de sua busca individual pela
inguagem da gravura.

Estas representações do universo urbano contam. também, com a
presença dos homens que constroem a cidade, remetendo ao universo do
trabalho. A cena que sucede a construção das cidades logo abaixo é a cena
nas mulheres no universo urbano, mulheres não retratadas até então. A
escolha se dá por retratar a Arcádia Mineira, especialmente a figura de Marília
ne Dirceu, em uma cena essencialmente lírica, em um primeiro momento
Marília aparece sozinha, representada em dimensões maiores do que a cena
seguinte, o momento de seu encontro com Tomás Antônio Gonzaga: "Eu faço a
construção das cidades e coloco Gonzaga e Marília, que eu também nunca
tinha posto, e cena também referente à Arcádia Mineira que é também a parte
ie literatura importante, dentro da história da literatura brasileira. Então é isso
que eu cooco."

A transparência da figura de Marília, assim corno o lirismo desta parte de
sua obra, podem ser vistos como uma herança de sua aprendizagem com
Guignard. Manha está voando, mostra-se uma figura etérea, fruto da
imagineço de um grande poeta.

A representação da Arcádia Mineira não foi objeto somente deste mural.
Aliás, a artista falou sobre a aproximação entre sua arte e a literatura:

.eu fiz uma série grande, sobre a vida de Tomaz Antônio
Gonzaga. Eu também mergulho, eu gosto muito dessa
coisa, literariamente falando. cultural, desse lado da
memória de Minas, e eu trabalhei sobre Tomaz Antônio
Gonzaga, eu trabalhei muito com Agripa Vasconcelos,
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•	 sobre a história de Minas, com os iivros. eu fiz 130
•	 desenhos, eu sou fã da história de Chica da Silva, Dona
•	 Bêja, toda essa coisa do passado, que eu levantei com os
•	 livros dele, e fiz também toda a série de Drummond. As

Drummonianas, em que eu chamava todas as poesias de
Drummond sobre Minas Gerais. e depois meu último

.	 trabalho que já foi uma coisa muito pessoal que foi sobre
a vida dele com a família, através do poema A Mesa. Mas
eu sempre gostei de trabalhar literatura. (TUPYNAMBÁ,

•	 2012)
•
•

Logo abaixo das figuras de Marília e Tomás Antonio Gonzaga, encontra-
se retratada a cena da Inconfidência Mineira, vários homens em posição de

•	luta, não luta física somente, mas lutas pelas palavras. Acima dos
•	nconfidentes, em direção à direita, está retratado Tiradentes, montado a cavalo
•	e espalhando a palavra liberdade, de acordo com a própria artista:

E eu acho ali, eu coloco Tiradentes que pra mim é o
Tiradentes mais bonito que eu já fiz. Eu não gosto do

•	 Tiradentes enforcado, eu acho trágico demais. Eu fiz c
•	 Tiradentes glorioso, espalhando a palavra. Peguei UT
•	 pouco do poema da Cecília Meireiles quando fala o:
•	 Alferes que vem com as palavras. A importância dele fc
•	 realmente difundir o conceito de liberdade. E essa cois:
•	 ele fazia montado num cavalo, indo de um lado pa
•	 outro. Então esse Tiradentes é que eu gosto. Acho que

•
•
•
• uwmas cenas cc pane

•	sendo representada por sombras m

•
•
•

•
•
•
•
•
•



Vários foram os murais realizados pela artista que abordaram temas
nstÓ ricos. Alguns trataram de temas representados no mural da Assembleia,
como o mural Ouro Preto, de 1968, sobre a construção da cidade. O mural "O
Desbravamento do Rio São Francisco", de 1969, tem como tema a civilização
do gado. Há também o painel Inconfidência Mineira, localizado na Reitoria da
JFMG em 1969, com esta temática fundamental da História de Minas. Sobre a
mineração existe o mural realizado para a Açominas, em 1975. E sobre o
.rabaIho existe um painel localizado no edifício Workcenter, tema também
tratado em sua obra Minas do século XVII ao século XX. O mural Entradas e
Bandeiras, executado para o Serpro em 1978 também refere-se a um dos
aspectos históricos do mural aqui analisado. O tema das bandeiras está
presente também no mural executado para o Edifício Bureaux de Indústria e

omercc. em 1977.

A. liras de Tomás Antônio Gonzaga também foram retratadas em dois
nutros paineis inspirados neste tema específico: o painel Liras de Tomaz
Antônio Gonzaga, executado para a Construtora Fernando Vale em 1978 cuja
temática é retomada 14 anos depois, em 1992 em painel com o mesmo título
executado para o Edifício Liras de Gonzaga. Outro painel com iconografia
-elacionada à Inconfidência e aos inconfidentes é o painel Bárbara Heliodora,
executado para a residência do arquiteto Celso Leão em 1983.

Outro painel central é o painel Minas, geografia e história. executad:
para o Tribunal de Contas de Minas Gerais e 
paulistas, dos bandeirantes e encontro do ourc

Realizou também paineis sobre a História ae beic morizon íie. m en
1973, para o Banco Mercantil, e outro para a Câmara Municipal de BeL
Horizonte em 2010. Estes paineis são, em sua grande maioria, pinturas. Sobr-
cidades de Minas pintou também o mural A História de Juiz de Fora para
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Sabará. er 2 módulos, realizado para o Hotel Dê Rio em 99 -, . que trata da
const rução da cidade.

Outros temas referentes à Minas Gerais e sua história abordados por
Yara Tupynambá são: A história do Comércio em Minas do século XVII aos
nossos dias, mural de 1975, executado para a Federação do Comércio, o
Congado, painel de 1977 do Edifício Centro das Profissões Liberais, Mulheres
Célebres de Minas, mural de 1979, executado para a Construtora Almeida: A
História da indústria têxtil em Minas, mural realizado para o Sindicato de
Tecelagem de MG em 1981. O Vale do Jequitinhonha, é assunto do painel de
1 982. executado para o Sr. Eduardo Dias Hermeto. Sobre o Vale, também
realizou um mural intitulado Tecelãs do Vale, executado para o Hotel Wembley
em 1983. A Festa do Divino também foi tema de um dos seus murais, em 1982,
executado para a residência do Sr. Paulo César de Oliveira.

Sobre a presença da história de Minas Gerais em suas obras, a própria
aTtis.s faia sobre este assunto:

Quando eu fiz o mural sobre o São Francisco e depois eu
fiz a Inconfidência, eu vi que havia uma lacuna, que
ninguém fazia isso em Minas, sobre a História de Minas.
Então, quando eu fui chamada pro mural do SERPRO, eu
já quis fazer entradas e bandeiras, eu já fiz a história das
bandeiras entrando em Minas, né. O trabalho dos
bandeirantes. E eu fui achando temas pertinentes dentro
da história. E realmente comecei a estudar a história de
Minas, que é uma história rica e que nunca ninguém tinha
abordado. (TUPYNAMBÁ, 2012)

A própria artista, posteriormente, diz que o Álvaro Apocalypse já havia
abordado o tema da História de Minas em duas de suas obras. Em pequena
pesquisa sobre murais presentes na cidade de Belo Horizonte, percebemos
cue outros artistas se interessaram por esta temática, como Di Cavalcanti, com
o painel Minas Gerais, de 1950/1951, presente no Tribunal de Justiça de Minas
Gerais. Este painel retrata os ciclos econômicos do estado e teve a
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ooiaboracãc de Inimá de Paula para a sua confecção. assim como MarUja
Gianetti, Nelty Frade, Israel Oliveira, Tito Costa e Nelson Alves.

Outro painel existente em Belo Horizonte que trata de temática
reiacionada à história de Minas é o painel Civilização Mineira, de 1959, de
autoria de Candido Portinari, presente no Palácio dos Despachos, sendo
considerado uma alegoria sobre a mudança da capital de Ouro Preto para Belo
Horizonte.

De Yara Tupynambá podemos listar outros paineis e murais sobre Minas
e sua história: o painel O ciclo do Diamante, executado para o prédio da
Receita Federal em 1977; Pelos Caminhos de Minas, mural executado para a
Construtora Líder em 1986; Minas Mundo, painel executado para o Banco
Sudameris. em São Paulo, no ano de 1994: Minas em Noite de São João,
temática forte em Guignard, mural de fundo da Capela do Tesouro de Brasília
em 1997; Ícones de Minas, painel executado para o Sebrae em 1977; Chica da
Silva, painel executado em Diamantina em 2000; Liberdade, painel executado
para a Faculdade de Direito da UFMG em 2003; mural Belo Horizonte do
século XVII ao Século XXI, realizado para a Câmara Municipal de Belo
Horizonte em 2010.

Nesta parte de nosso trabalho apenas listamos os diversos paineis com
cas associadas ao painel da Assembleia, demonstrando a riqueza da

orodução da artista e a necessidade de se aprofundar o estudo, tal qual feito no
painel da Assembleia, para outras obras merecedoras de preservação por
constituírem rico acervo produzido com temáticas relacionadas à História de
Minas Gerais.

Resta-nos dizer, com as palavras da própria artista, da obra fundamental
de onde vem a sua visão da história: "Eu consulto muito os historiadores. João
Camilo de Oliviera Torres pra mim é fundamental, e conforme o tema eu
procuro autores relacionados aquele tema. Como história geral eu vejo o João
Camilo de Oliviera Torres."
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A abordagem sobre a técnica será feita essencialmente a partir da
entrevista da artista, das recordações de seu fazer quase 40 anos atrás. Em
função da distância temporal: as lembranças tornam-se nebulosas, misturam-
se a outras experiências e a outras práticas que fizeram parte da vida da
artista.

A escolha pelo uso da técnica de azulejos se deu de acordo com o
esp aco que a obra iria ocupar e foi escolha da própria artista:

Ali não tinha condição por ser dentro de um restaurante
onde vinha cheiro de comida, cheiro disso, cheiro daquilo,
um ambiente que tinha também o povo fumando, naquele
tempo o povo fumava muito e tudo. Isso não podia ter
uma tela, entende. Então o suporte só podia ser um
suporte lavável. Capaz de ser lavável e onde não se
agarrava aquilo, que era então a cerâmica. Essa foi a
escolha. (TUPYNAMBÁ. 2012)

A artista nos leva ao caminho percorrido para a execução da obra,
'atando como se deu a concepção, como se deu o fazer do painel.
nicialmente foi feito um desenho, um projeto do painel. Posteriormente. a

art ista passou o desenho para os azulejos. A aplicação da tinta foi feita pelos
..rês assistentes, Roberto Geraldo Gonçalves, Maria Lúcia Marques e Olímpia
Couto, mas sempre com o cuidadoso acompanhamento da artista:

Eram todos alunos meus de gravura. Então, eram bons
alunos e eu, então, chamei pra trabalhar, passado o
desenho, ali é uma técnica é cerâmica quimada a 800
graus né, se fazia, marcava a linha e então tinha que vir
acompanhando minha linha com a tinta cerâmica, que não
é fácil o manejo dela, né. Porque ela às vezes escorre
muito e tudo. Inclusive tem que ter um cuidado na
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preparação da tinta, pra que eia fosse iquica, tipo
pastosa, digamos assim. mas não escorresse, então esse
seria o trabalho deles. (TUPYNAMBÁ. 2012)

Além do pincel, a artista também se refere ao uso da bucha na execução
de partes do painel:

E ali também viemos trabalhando com bucha, você molha
a bucha na tinta e depois vem batendo a bucha, aquelas
cinzas, digamos, é tudo com bucha. Tinha dia que o
pessoal batia a bucha o dia inteiro, e eu trabalhava depois
em cima daquilo. (TUPYNAMBÁ, 2012

A artista nos leva à produção da obra, à forma como era feito o seu
trabalho e o trabalho dos assistentes: "Eu acompanhava o andamento e depois
eu desenhava em cima daquilo. Desenha mais, bate mais, menos, tem mais
tinta. Eu dava os meios tons assim, os meios tons foram dados desta forma."
(TUPYN Lrt,4BÁ, 2012)

Sobre a tinta utilizada, nos diz Yara Tuoynambá:

é uma tinta que o Portinari usou na São Francisco, na
Igrejinha da Pampulha, é sempre uma tinta básica, por
exemplo, que eu usei na casa da Maria Elvira. tenho um
painel bonito de cerâmica lá, na varanda. Todo, bem
colorido. Tem tintas próprias pra isso, pro trabalho em
cerâmica. (TUPYNAMBÁ, 2012)

Ao ser perguntada sobre o processo de produção da obra, a artista diz
não se recordar muito bem do processo: 'Eu não lembro bem, eu acho que isso
deve ter ficado numa prancha assim inclinada. E aí eu fazia o desenho aqui
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nesse pedaço, trabalhava aí em volta, ficava pronto. Passava pra outra parte.'
(TUPYNAMBÁ, 2012). Já à pergunta sobre como o processo de pintura era
realizado, se era a partir das cenas, nos fala a artista:

Sim, Porque tudo isso ficava numerado. Porque agora
eles abriram e viram que tava tudo numerado. Pra
montagem, claro. Então isso deve ter sido feito, queimado
e guardado. Eu não me lembro, mas deve ter sido isso.
Queimou pedaço por pedaço, queimou e guardou. Com  a
numeração. (TUPYNAMBÁ. 2012)

Sobre a cerâmica Faiança, Yara Tupynambá não possui informações, só
o fato de que ela se encontrava em Belo Horizonte e de sua escolha ter sido
feita por não ter nenhuma outra na cidade. Tampouco a artista se lembra do

ocesso de instalação da obra no restaurante na Assembleia.

Aspecto interessante da passagem do desenho inicial para o painel,
relatado pela artista, foi que a passagem do desenho para a cerâmica se deu
através de projeção. Fotografou-se o desenho inicial, transformou-o em slides,
cada cena foi transformada em slide, e projetou-se esta imagem sobre a
cerâmica para a execução do desenho: "A gente fazia a ampliação através de
slide. Eu fazia o desenho, depois tirava essa cena e projetava. Tirava outra
cena e p rojetava. Através de projeção." (TUPYNAMBÁ. 2012)

Se. houve intervenções no painel, estas não foram de conhecimento da
artista.
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2 - Detalhamento das etapas do trabalho de conservação-restauração e
transposição dos murais

Para facilitar o entendimento do desenvolvimento do trabalho de campo, no
decorrer de seis meses, todas as etapas e metas previstas no cronog rama e os
materiais e equipamentos necessários para sua integralização foram
minuciosamente descritos e seguidos das fotografias que os documentaram.

As primeiras ações compreenderam na organização e preparação do
canteiro de trabalho nas salas 208 e 211. Foram providenciadas instalações
elétricas provisórias; montagem de duas torres de andaimes com rodinhas;
instalação de equipamentos; armamento de mesas de trabalho; proteção do
piso com lona e a retirada dos portais e dos rodapés próximos aos murais.

Após a limpeza superficial dos murais, com o auxílio de trinchas, realizou-se
a fixação da camada vitrificada nas áreas fragilizadas por trincas; nesse
tratamento foi utilizado a resina Paraloid B72 diluída a 15% em acetona,
aplicada com pincel número 1 sobre as regiões danificadas.

Figura 3 - Fixação da camada vitrificada
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Posteriormente ao tratamento preventivo do vitrificado das peças foi
realizado o mapeamento para a identificação e controle dos azulejos
constituintes de cada mural. Estes foram numerados (FIG. 4 e 5), com
etiquetas contendo as informações de acordo com exemplo abaixo:

Letras indicando a linha horizontal dos azulejos

Números indicando a linha vertical dos azulejos (COLUNA)

Ressalta-se que as linhas 1 e J eram complementações realizadas com
azulejos de tonalidade mais branca, com a finalidade de dar o acabamento da
parede e, portanto não pertenciam ao conjunto de azulejos constituintes dos
murais.
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Números 1 a 50 referentes as COLUNAS	
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Após o mapeamento iniciou-se a abertura dos espaçamentos de junta
dos azulejos (remoção dos rejuntes). O espaço entre os rejuntes variava entre
0,5 mm a lmm e o emparelhamento dos azulejos apresentava desníveis. Essa
característica tornou a operação de remoção dos azulejos ainda mais delicada,
sendo necessária alta precisão no manejo das ferramentas empregadas
durante esse procedimento.

Nessa etapa utilizou-se a micro-retífica (marca Dremel), cabos flexíveis
com disco de corte diamantado, Dremel 38mm (código SC 545) e, nas áreas
onde o espaçamento era mais estreito, foi utilizado o disco diamantado da
Vortex 45 mm - uso odontológico (FIG.6).

Figura 6 - Remoção do Rejunte com disco Dremel SC 545

Durante o processo de remoção rejuntes, constatou-se, em várias aeras
alternadas, um rejunte composto provavelmente por massa epóxi, muito rígida,
derivado de uma intervenção anterior não documentada. Na sala 208 essa
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massa possuía aspecto acinzentado e, na sala 211, a cor branca. Devido a
esse fator houve sobrecarga das 12 micro-retíficas em uso, em função do
esforço a que foram submetidas, causando a queima de seus motores e
rompimento dos cabos flexíveis em uso. Observou-se também um aumento do
desgaste das lâminas dos discos utilizados (FIG. 7) sendo necessária a compra
de mais discos para suprir essa demanda.

/
g:	.) •1	

( •, :'
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Figura 7 - Estado dos discos após o uso de aproximadamente 3 minutos. Na
parte superior os discos diamantados da Dremel e, na parte inferior os discos
da Vórtex.

O desgaste prematuro dos discos, seu alto custo e o aumento do tempo
previsto para finalização da etapa de remoção dos rejuntes impeliram a equipe
na busca de uma solução prática que minimizasse esses efeitos indesejáveis.
Nesse sentido foi avaliada a possibilidade do uso da água como sistema de
refrigeração dos discos. Foram realizados testes gotejando a água, com o
auxílio da piceta, sobre o disco em uso; o resultado dessa experiência atendeu
as expectativas do grupo e ampliou o tempo de uso dos discos diamantados
(FIG. 8).
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Figura 8 - Gotejamento de água sobre o disco diamantado em uso.

A etapa seguinte a remoção dos rejuntes foi a realização do faceamento
para proteção das peças. A superfície dos Murais foi limpa com auxílio de
trincha e aspirador de pó. Em seguida faixas de gaze foram justapostas sobre
os azulejos, aderidas com Carboximetilcelulose (CMC). Depois de secas foram
aderidas sobre elas o tecido não tecido (TNT), também com CMC. O TNT foi
recortado no tamanho da peça de azulejo (31x15 cm) e colado um a um sobre
os azulejos já protegidos com a gaze; conforme pode ser observado nas FIG.
9,10,11,12 e 13 a seguir.

ll

1\

Figura 9 - Limpeza superficial dos azulejos após a remoção do rejunte.
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Figura 10 - Aplicação de camada de CMC com auxílio de trincha sobre os
azulejos

Figura 11- Colagem das faixas de gaze sobre os azulejos.
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Figura 12 - Aplicação do TNT sobre os azulejos

Realizada a etapa do faceamento os azulejos foram identificados um a
um, com suas respectivas numerações, através da colagem de etiquetas. Foi
importante esperar o tempo de secagem do adesivo usado no faceamento para
assegurar a adesão das etiquetas de identificação sobre o TNT (FIG. 13).

1 ' -
',	a

Figura 13— Numeração das peças de azulejo faceadas.
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A remoção dos azulejos da parede (peça a peça) foi iniciada pela borda
superior de cada painel no dia 13 de abril de 2012 no turno da tarde. A
princípio, de acordo com o projeto inicial, a parede seria aberta,
mecanicamente, na parte superior e na lateral até cerca de 5cm espessura do
reboco; e cada peça seria removida com uma camada de reboco de
aproximadamente 2 cm.

Entretanto, observou-se a presença de argamassas no verso dos
azulejos de composição diferente da argamassa original. Essas argamassas,
que provavelmente foram aplicadas em intervenções anteriores, por serem
extremamente adesivas e rígidas, promoviam tensões sobre as trincas
existentes no biscoito dos azulejos e conseqüentemente sua quebra no
momento da retirada (FIG. 14).

Figura 14 - Azulejo 026 do mural da sala 211 quebrado em função da tensão
promovida pelo emprego de argamassa inadequada
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Com a retirada dos azulejos foi possível verificar também interveções
anteriores feitas para a união de peças quebradas e complemantações do
biscoito e do vidrado com material resinoso rígido de cor amarelada (FIG. 15,
16 e 17).

Figura 15 - Verso de um dos azulejos da sala 211. A massa branca é
encontrada entre a trinca do azulejo, configurando em uma ação premeditada para
promover a adesão do biscoito.

Figura 16 - Azulejo A54, Mural 2, da sala 211 com intervenção no verso para
colagem da peça
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•	Figura 17 - Detalhe da intervenção verificada no verso do azulejo A54, Mural 2.
•
e
• Além disso, as paredes que sustentavam os azulejos eram duplas4,

compostas por tijolos furados de cerâmica (medido 9x19x19 cm) dispostos
horizontalmente um sobre o outro. Havia um vão interno de aproximadamente
15 cm de largura entre as paredes da sala 208 e um de 35 cm entre as paredes

•	da sala 211. Tais características demandaram a diminuição do ritmo de
•	trabalho, e a decisão de remover a parede de sustentação dos azulejos como
• um meio de prevenir as quebras. Em algumas áreas o poder de adesão das

argamassas de assentamento não originais era tão forte que foi necessária a
retirada de blocos constituídos pela parede, argamassa e azulejo com a
finalidade de minimizar o risco de quebra (FIG. 18).

•

•4 o relatório do prof. Paulo Aranha da Escola de Geologia da UFMG das análises
prévias referentes ao levantamento geofísico executado com o Georadar sobre as
paredes dos murais indicou a presença de parede dupla, porém não caracterizou a
tipologia dos tijolos. Esses por apresentarem orifícios dispostos horizontalmente foram•	caracterizados nos radagramas como sendo perfis de ferragens.
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Figura 18 - Seta indicando retirada de blocos da parede com azulejos.

A característica das paredes duplas das salas 208 e 211, foi mencionada
em reunião na Assembléia no dia 20 de março de 2012 pelo prof. Dr. Luiz A. O.
Souza para suscitar a hipótese de que a parede do Espaço Político-Cultural
Gustavo Capanema (que sustentaria os murais) teria essas mesmas técnicas
construtivas. Nesse sentido, o professor externou a necessidade da realização
de uma consultoria a ser feita pela Escola de Engenharia para averiguação
sobre a capacidade de sustentação dessa parede à nova carga dos murais que
seriam transpostos para ela.

Para a realização dessa consultoria seria necessário aditivo financeiro, o
Sr. Theophilo solicitou a equipe do Lacicor/Cecor que enviasse a Assembléia
essa demanda contendo a justificativa para ser avaliada pelo setor jurídico da
Casa. O pedido de aditivo foi feito no mês de maio, via Fundep que
acrescentou os valores extras gastos com a compra de novas micro-retíficas,
eixos flexíveis, discos diamantados e despesas inerentes as diárias extras dos
profissionais da Grifo que tiveram que permanecer por mais tempo em Belo
Horizonte em função desses problemas.
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A consultoria da Escola de Engenharia foi feita no mês de agosto antes
da aprovação e liberação do aditivo (vide relatório anexo).

Pelo exposto, conforme mencionado anteriormente, os azulejos foram
então retirados uma a um e/ou em blocos de acordo com o grau de dificuldade
encontrado pelos restauradores. As ferramentas e as etapas desse
procedimento seguem documentadas nas figuras a seguir:

Figura 19 - Panorâmica da remoção dos azulejos do mural 1, da sala 208.

A retirada parcial da lateral direita da parede da sala 208 facilitou o uso e
manejo das ferramentas usadas durante a remoção dos azulejos. Na figura 21,
ao fundo à direita visualiza-se a parede anterior. Essa imagem também registra
o uso da ferramenta makita no corte da argamassa presente no verso dos
azulejos (FIG.20)
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Figura 20 -. Início da remoção dos azulejos; Mural 1, sala 208.

Figura 21- Em determinadas regiões, onde havia argamassas muito rígidas, foi
necessário aprofundar o corte entre os rejuntes utilizando discos diamantados
da Vórtex.
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Figura 22 - Registro do uso da furadeira com broca de 30 cm de comprimento
para perfurar a região da argamassa.

Figura 23 - Detalhe dos orifícios na argamassa feitos com o auxílio da
furadeira
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Após a perfuração da argamassa entre o azulejo e o tijolo, a talhadeira
foi utilizada cuidadosamente para retirar a argamassa presente entre os
orifícios (FIG.24).

Figura 24 - Uso da talhadeira

Batidas leves, com martelo de borracha, sobre os azulejos foram
efetuadas para facilitar desprendimento deles da argamassa (FIG. 25).

Figura 25 - Uso do martelo de borracha.
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Durante o processo de remoção dos azulejos o martelo de borracha
também foi empregado no verso daqueles que ainda estavam presos a
argamassa, para promover o desprendimento (FIG. 26).

Figura 26 - Batidas leves, com o martelo de borracha, efetuadas sobre o verso
do azulejo.

Alerta-se que, concomitante a todos os procedimentos mecânicos
realizados na remoção dos azulejos os conservadores-restauradores apoiavam
com a mão a parte frontal dessas peças a fim de minimizar os efeitos da
vibração e promover a segurança no momento em que ocorria o seu
desprendimento da parede (FIG. 27, 28).
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Figura 27 - Registro do momento da retirada do azulejo após ter sido solto da
argamassa.
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Figura 28 - Registro do momento da retirada do azulejo.
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Como dito anteriormente, muitos azulejos foram removidos com restos
de argamassa no verso devido a presença de outros materiais que dificultavam
a soltura integral da massa de assentamento (FIG.29).
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Figura 29 - Verso do azulejo com restos de argamassa aderida.

Os azulejos removidos eram anotados em um caderno de registros e
acondicionados dentro das caixas numeradas com as letras das linhas
correspondentes ao mapeamento feito previamente. As peças quebradas eram
embaladas com TNT, etiquetadas e colocadas em caixas separadas; aquelas
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que haviam sido retiradas juntamente com blocos espessos de argamassa e
tijolo foram acondicionadas sobre uma cama de espuma colocada sobre o chão
(FIG. 30).
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Figura 30 - Azulejos retirados da parede acondicionados nas caixas.

A remoção dos azulejos do mural 1 da sala 208 terminou no dia 29 de
abril de 2012. Nesse dia, o espaço da sala foi reorganizado para o início dos
procedimentos de limpeza mecânica do verso dos azulejos. trabalho de
remoção dos azulejos do mural 2 da sala 211 foi concluído no dia 4 de maio de
2012.

Os azulejos de ambos os murais foram conferidos e reorganizados para
a continuidade da limpeza do verso que foi feita da seguinte forma:
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1- LIMPEZA FINA - Azulejos cujo verso continha resquícios da
argamassa original foram limpos mecanicamente com talhadeiras,
talhadeiras feitas com facas soldadas e recortadas, bisturis,
espátulas e lixas ref. F425P80. Essas lixas foram recortadas e
ajustadas sobre discos usados da Vórtex para serem conectadas nas
micro-retificas Dremel (FIG. 31, 32, 33 e 34). É interessante informar
que a limpeza do verso dos azulejos revelou a numeração de
referência realizada pela autora da obra para facilitar o processo de
montagem dos murais.

À
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Figura 31- Visão geral da mesa de trabalho montada na sala 208 para os
procedimentos de limpeza fina e média. Notar que foi utilizada espuma
antiderrapante como apoio dos azulejos durante os procedimentos de
intervenção.
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Figura 32 - Uso da espátula para remover resquícios de argamassa original.

Figura 33- Detalhe do uso da lixa adaptada a haste do Dremel.
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1 - corte da lixa no tamanho do disco 2 - sobreposição da lixa sobre o disco
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3 - perfuração do conjunto lixa e disco	- haste do Dremel com a lixa
para adaptação na haste	 adaptada

Figura 34 - Documentação da adaptação da lixa aos discos usados da Võrtex.

2- LIMPEZA MÉDIA - Limpeza dos azulejos cujos versos continham
restos de argamassa de intervenção. Para retirada dessas
argamassas foram realizadas a limpeza a seco com bisturis,
talhadeiras e lixas e a limpeza úmida onde o verso do azulejo era
coberto por uma compressa de algodão embebido na solução de
álcool e água na proporção de 1:1 (20 ml de álcool +20 ml de água).
Essa solução sensibilizava a argamassa de intervenção amolecendo-
a e permitia a sua remoção com bisturi FIG. 35,36.
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Figural 35- Detalhe da compressa umedecida com solução de álcool e água
sendo retirada sobre o verso do azulejo. A compressa ficava sobre a peça
durante aproximadamente 5 minutos para sensibilizar o adesivo que
impregnava o verso do azulejo.
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Figura 36 - Detalhe da remoção do adesivo umedecido com o auxílio do bisturi.
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3 - LIMPEZA PESADA - Azulejos retirados juntamente com blocos
da parede. Os tijolos e argamassas presos aos azulejos foram
removidos mecanicamente com o auxílio da makita, esmerilhadeira e
de talhadeiras. Depois dessa etapa eles passavam também pelos
processos da limpeza média.

Como o processo de limpeza pesada gerava muito ruído e poeira a
sala 211 foi reservada para essa etapa a fim de possibilitar o
andamento das fases das limpezas fina e média. Devido ao alto
índice de poeira e ao calor do ambiente, que não possuía ventilação
adequada, as máscaras específicas para particulados eram trocadas
após uma hora de uso (FIG. 37,38, 39, 40, 41 e 42).

-	 4

Figura 37 - Visão geral da sala 211 utilizada para os procedimentos de limpeza
pesada.
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Figura 38 - Utilização da makita para remoção dos restos de tijolo e argamassa
sobre o verso dos azulejos
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Figura 39 - Feitura de quadrículas na argamassa aderida no verso do azulejo
para remoção posterior com talhadeira.
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Figura  40- Remoção da argamassa, cortada previamente em quadriculas, com
talhadeira.
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Figura 41- Utilização da esmerilhadeira para desbastar a argamassa de
intervenção presente sobre o verso dos azulejos
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Figura 42 - Detalhe do uso da esmerilhadeira durante o processo de desbaste

Posteriormente a limpeza do verso dos azulejos deu-se início a
higienização do vitrificado por meio químico e/ou mecânico de todas as peças
a fim de retirar todas as sujidades graxosas, marcas de adesivo e de tintas e
restos de argamassa fixados sobre o vidrado. Na limpeza química foi utilizado o
algodão embebido na solução de água e álcool (1:1) conforme ilustrado nas
FIG. 43 e 44. Na limpeza mecânica foram utilizados o bisturi com lâminas
números 15 e 20 e borrachas de polimento de cerâmica de uso odontológico -
aglomerado de carbeto de silício em silicone (FIG. 45 e 46).til'

Figura 43 - Limpeza química do vitrificado
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Figura 44 - Limpeza química do vitrificado (azulejo H37) utilizando swab
embebido na solução água e álcool.

Figura 45 - Detalhe da limpeza mecânica do vitrificado com bisturi (azulejo
H37)
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Figura 46 - Detalhe da limpeza do vitrificado (azulejo H37) com borracha de
polimento para material cerâmico.

Para atender a demanda da Assembléia, referente ao cronograma da
reforma das salas 208 e 211, no dia 19 de maio de 2012 foi realizada a
mudança dos azulejos dos murais, mobiliários, materiais e equipamentos que
estavam sendo utilizados nos procedimentos de conservação-restauração
para a sala de Comunicação Social localizada no primeiro piso da Assembléia.
Como esse espaço também estava em processo de reforma, foi acordado que
ele seria utilizado apenas até o dia 30 de julho.

Foi realizada a contagem dos azulejos e os mesmos foram embalados
com TNT e acondicionados em caixas forradas com espuma com o intuito de
minimizar o risco de possíveis quebras durante o transporte para o novo
espaço de trabalho (FIG.47 e 48).
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Figura 47 - Visão geral das caixas com os azulejos acondicionados n a sala de
Comunicação Social a sala de Comunicação Social.

Figura 48 - Visão geral do novo espaço de trabalho. Foi necessária a
adaptação de luminárias e de pontos de energia.
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No novo espaço de trabalho os processos de limpeza fina do verso dos
azulejos e da limpeza do vitrificado continuaram normalmente. No dia 2 de
junho de 2012 os procedimentos de limpeza foram concluídos. Desse modo, as
ações de consolidação do suporte (colagem de peças e recomposição do corpo
cerâmico - lacunas no biscoito) foram implementadas.

Nessa etapa foram utilizados os seguintes materiais de consumo:

- Resina Hxtal NYL-1 (produto importado da Talas - vide anexo)
- Paraloid B72, diluído em acetona (solução a 15%)
- Chamote de alta temperatura (pó de cerâmica refratária composto por

Hematita - óxido de ferro, de cor avermelhada, semelhante à coloração do
biscoito dos azulejos).

Os procedimentos de colagem e consolidação do suporte foram
descritos e ilustrados a seguir:

1- COLAGEM DAS PEÇAS QUEBRADAS:

A união das peças foi realizada da seguinte forma:
a) Aplicação do Paraloid B72 sobre o biscoito como interface FIG.

49e50.
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Figura 49 - Aplicação de camada de Paraloid B72 a 20% em acetona no
biscoito que ficou aparente devido a quebra do azulejo.

li.

Figura 50 -Detalhe da aplicação do Paraloid co auxílio de pincel de cerdas
macias.

b) Após a secagem do Paraloid foi aplicado a resina Hxtal
(preparada de acordo com as indicações do fabricante) sobre as
bordas quebradas para promover a união dos fragmentos. O
tempo de cura dessa resina é de aproximadamente 72 horas,
durante esse período a peça em processo de colagem não pode
ser movimentada e deve receber uma pressão controlada com o
objetivo de assegurar o ajuste adequado entre um fragmento e
outro FIG. 51, 52, 53, 54, 55, 56.
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Figura 51 Preparo da resina Hxtal

Figura 52 - Detalhe da peça após aplicação da resina Hxtal.
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Figura 53 - Momento da união dos fragmentos

Figura 54 - Fragmentos unidos
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Figura 55 - Reforço do sistema de fixação com fita crepe com a finalidade de
manter a estabilidade entre as partes unidas durante o tempo de cura da resina
Hxtal.

-
-	 _

ET-	- IJi;j
Figura 56 - Detalhe da colocação da fita crepe sobre o verso do azulejo.
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Figura 57 - Depois de coladas as peças ficavam em repouso durante 72 horas
dentro de caixas de areia até a cura da resina.

2- CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE:

a) Os azulejos colados foram limpos para a retirada de excessos de
resina e preparados para receberem a consolidação em áreas
onde havia perda do biscoito. O chamote foi misturado ao
Paraloid B72 diluído em acetona (solução 20%) até a obtenção de
uma pasta consistente e maleável que foi aplicada com espátulas
sobre as regiões de perda (FIG. 58 e 59).

'
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Figura 58 - Visão geral da mesa utilizada como apoio das peças durante o

tratamento de consolidação do biscoito.
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Figura 59 - Detalhe da consolidação do biscoito.
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b) Depois de secas as peças receberam acabamento final feito com

lixas (FIG. 60).

ILXJ- aiJ t\ - !Jii

Figura 60 - Acabamento das áreas consolidadas.

A recomposição da camada vítrea dos azulejos danificados foi realizada

através nivelamento das lacunas com carbonato de cálcio, aglutinado com

resina Hxtal NYL-1. Essa argamassa de nivelamento foi aplicada sobre as

lacunas com o auxílio de pincéis e/ou espátulas odontológicas. No acabamento

dessas áreas foram utilizados a micro-retifica com rebolo diamantado e lixas

d'água (FIG. 61, 62 e 63).
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Figura 61 - Aplicação da massa de nivelamento.

Figura 62 - Acabamento das áreas niveladas. Uso do bisturi.
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Figura 63 - Acabamento das áreas niveladas. Uso da lixa.

No cumprimento do calendário de ocupação da sala de Comunicação Social
estipulado pela Assembléia Legislativa, os azulejos foram novamente

revisados, contados e acondicionados para serem transferidos à Galeria
Espaço Cultural Gustavo Capanema no dia 02 de julho de 2012. No intuito de

documentar a integridade dos azulejos que compunham os murais antes da

transferência, eles foram montados previamente sobre o chão forrado com TNT

e fotografados (FIG.64 e 65).
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Figura 64 - Montagem prévia dos murais no chão para documentação.
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Figura 65 - Vista geral do canteiro de obras montado na Galeria Espaço
Cultural Gustavo Capanema.

A reintegração cromática das lacunas existentes sobre os vidrados dos

azulejos quebrados foi desempenhada mediante o estudo prévio da paleta

empregada pela artista Yara Tupynambá (FIG. 66). Os pigmentos selecionados

da marca Winsor e Newton foram:

- Azul de ultramar

- Amarelo ocre

- Amarelo de cádmio Claro

- Sombra queimada

- Branco de Zinco

- Branco de Titânio

- Violeta de cobalto escuro
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Figura 66 - Paleta de pigmentos usados nos procedimentos de reintegração.

As reintegrações foram limitadas às lacunas, utilizando as técnicas de

pontilhismo e ilusionista. Os pigmentos foram aglutinados em resina HXtaI

(NYL-1), aplicados com pincéis em camadas aguadas, sobrepostas (FIG. 67,

68, 69 e 70).

Figura 67 - Procedimento de reintegração realizada sobre a trinca do azulejo

H37 reconstituída
76



Figura 68 - Detalhe da reintegração, técnica pontilhismo. Azulejo H37.

Figura 69 - Detalhe da reintegração. Técnica ilusionismo. Azulejo H37.
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Figura 70 - Foto do azulejo H37 após o processo de reintegração.

Durante o trabalho de reintegração a equipe de restauradores deparou

com um problema inesperado: a demora da secagem das áreas reintegradas

que estava demandando em média 4 a 5 dias.

Como a condição para a sobreposição de uma camada de tinta sobre a

outra era a de que a primeira camada estivesse completamente seca, o tempo

previsto para integralização dessa etapa teve que ser estendido além do

previsto.
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Verificou-se que o tempo frio e seco era um dos fatores que

influenciavam na demora da cura da resina usada como aglutinante, por isso

foi decidido a utilização de luz incandescente como fonte de calor e o aumento

da proporção do catalisador, empregado na composição da resina, com a

finalidade de acelerar a secagem. Para evitar a impregnação de particulados

sobre as áreas reintegradas ainda umedecidas, as mesas onde os azulejos

ficavam durante a secagem receberam uma cobertura provisória feita com TNT

(FIG. 71 e 72).
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Figura 71 - Uso de luz incandescente como fonte de calor.
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Figura 72 - Cobertura provisória sobre os azulejos

A etapa de reintegração terminou no dia 28 de julho de 2012. Nesse dia

foi realizada uma segunda montagem dos murais, de forma contínua - no

cumprimento dos protocolos referentes a documentação obrigatória

comprovando a presença de todos os elementos originais da obra (FIG. 73 e

74).
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Figura 73 - Montagem dos murais 1 e 2 das salas 208 e 211 sobre o chão.
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Figura 74 - Visão geral da montagem dos azulejos dos murais sobre o chão.

O canteiro de obras foi reorganizado para a realização da terceira etapa,

os azulejos foram acondicionados em caixas numeradas da seguinte maneira:

linhas A e B (azulejos dos murais 1 e 2 das salas 208 e 211); linhas O e D
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(azulejos dos murais 1 e 2 das salas 208 e 211); linhas E e F (azulejos dos

murais 1 e 2 das salas 208 e 211) e linhas G e H (azulejos dos murais 1 e 2

das salas 208 e 211).

As caixas foram cobertas com TNT e, sobre elas foram colocados

tampos de MDF para protegê-las de possíveis danos mecânicos que por

ventura poderiam ser causados pelos fragmentos originários dos

procedimentos de remoção de algumas das pedras de mármore da parede.

Essas pedras revestiam as regiões no entorno das grelhas de metal que

tampavam os equipamentos de som embutidos desativados. A remoção

dessas pedras de revestimento e a recolocação de novas pedras foram

efetuadas pela Assembléia Legislativa (FIG. 75).
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Figura 75 - Visão parcial das caixas com azulejos cobertas com TNT.

Entre os dias 31 de julho ao dia 09 de agosto a equipe do prof. Abdias

Magalhães Gomes da Escola de Engenharia da Ufmg realizou testes de

perfuração e de ancoragens químicas e com buchas de poliéster da Hilt sobre

a parede que sustentaria os murais. Os resultados dos testes e a proposição
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de um sistema de fixação observando o peso do conjunto do sistema de
montagem dos Murais (painéis do tipo colméia de abelha, argamassa de
assentamento dos azulejos. os azulejos e a argamassa de rejunte) ficaram
prontos no dia 10 de agosto.

Durante os dias 13 e 17 de agosto de 2012 foi realizada a confecção de
um gabarito em MDF para ser utilizado na marcação dos furos sobre as placas
do tipo colméia de abelha para facilitar o nivelamento entre eles. Foram feitas
encomendas dos tarugos de cedro, dos parafusos, brocas e do produto
químico da Hilt que seriam utilizados no sistema de fixação dos painéis na
carede revestida de mármore.

Cs i rabalhos de preparacão do suporte iniciaram no dia 20 de agosto de
2012 na presença do técnico da Empresa Grifo de Restauro. Toda preparação
do suporte independente - painel com estrutura tipo colméia de abelha em
alumínio com paredes em fibroresina ver especif i cações em anexo foi descrita

iocumentada a seguir:

1- As placas foram numeradas colocadas sobre a mesa para facilitar a
marcação dos locais de perfuração com gabarito para o enxerto de
varões rosqueados de aço inoxidável de 1/8 polegadas. Esses varões
foram cortados no comprimento de 14 cm.

As laterais dos painéis depois de marcadas, obedecendo a distancia de
40 cm entre elas, foram perfuradas na profundidade de 7 centímetros
com broca de 1/8 polegada.

Depois de perfuradas as placas foram colocadas na posição vertical: os
orifícios foram preenchidos com resina HILT - HY 150 Max, utilizando
aplicador MD2500 - HILT (FIG. 76.77.78,79,80,81 e 82).
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Figura 76 - Placa colméia de abelha sobre a mesa sendo medida para indicar

marcações dos furos.

Figura 77 - Detalhe das placas numeradas nas bordas indicado a direção da

posição que seriam colocadas na vertical
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Figura 78 - Detalhe da marcação das peças com o gabarito.
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1	Figura 79 - Detalhe da lateral da placa sendo perfurada com broca.
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Figura 80- Placas sobre a mesa perfuradas e com os varões introduzidos em
uma das laterais para teste (sem o adesivo).

Figura 81 - Placas colocadas na posição vertical para introdução aa Hilt HY
150 e fixação dos varões rosqueados.
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Figura 82 - Detalhe das placas com os varões fixos.

2- Após a cura da resina usada para fixação dos varões, as placas foram

unidas (encaixe tipo macho e fêmea, onde a resina epoxidica foi

utilizada novamente como sistema de fixação entre os encaixes). Sobre

as linhas de junções das placas foi colada tela em fibra de vidro B4 da

Maxepox - fixada com a resina epóxi Araldite LAM N com endurecedor

HY 956/ Aradur (FIG. 83, 84 e 85).

Figura 83 - Aplicação da tela em fibra de vidro B4 da Maxepoxi sobre as áreas

de junção das placas (frente e verso).
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Figura 84 - Aplicação da resina Araldite LAM N com pincel sobre a tela em fibra de
vidro.

Figura 85 - Aplicação da resina Araldite LAM N com espátula sobre a tela em

fibra de vidro.
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Figura 85 - Uso de ar quente para acelerar o processo de cura da Araldite.

3- Sobre as placas unidas foi colocado o gabarito feito com MDF com as

marcações das perfurações das regiões onde seria introduzido o

sistema de apoio dos parafusos de fixação das placas na parede (FIG.

86, 87). O detalhamento desse sistema encontra-se em anexo.

Figura 86 - Perfuração das placas usando o gabarito.
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(FIG. 88 e 89).

Figura 87 - Detalhe da perfuração da placa usando o gabarito.

4- As regiões marcadas foram cortadas com a serra copo 30 mm; esses

locais forma escavados para receberem o enxerto dos tarugos de cedro.

Figura 88 - Furação da placa nos locais, previamente marcados, com a serra

copo
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Figura 89 - Detalhe do orifício sobre a placa feito com a serra copo.

5- Depois de perfuradas, as placas foram unidas no chão e medidas com o

auxílio de trena a lazer para a realização de ajustes com relação ao

tamanho dessa união final (FIG. 90, 91, 92).

i
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Figura 90 - Visão geral do processo final de junção das placas e ajustes finais

no tamanho desse conjunto.
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Figura 91 - Uso da trena a laser para medidas mais apuradas.

Figura 92 - Detalhe da medida atenda com a trena a laser sobre o
comprimento das placas unidas.
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6 - Depois dos ajustes, foi realizado o enxerto dos tarugos de cedro nos

orifícios feitos com a serra copo. A colagem desses enxertos foi com

resina epossídica HILT - HY 150 Max, utilizando aplicador MD2500 -

HILTI (FIG. 93, 94, 95,96,97 e 98).

1 Tarugo

de cedro

..,.

Figura 93 - Preparação das placas para o enxerto. Os tarugos de cedro foram

posicionados ao lado dos orifícios para agilizar o procedimento da inserção

deles nessas cavidades.
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Figura 94 - Detalhe do preenchimento dos orifícios com a resina da Hilt.

Figura 95 - Detalhe da inserção dos tarugos de cedro dentro dos orifícios já

previamente preenchidos com a resina da Hilt.
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Figura 96 - Detalhe da limpeza, feita mecanicamente com espátula, das sobras

de resina no entorno dos orifícios preenchidos com o tarugo de cedro e resina.

Figura 97 - Detalhe do nivelamento do tarugo de cedro à placa com o auxílio

de um formão feito com faca de cozinha.
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Figura 98 - DetalHe ao acaoamento ao sistema ae enxerto feito com a

esmeril hade ira.

7 - Finalizada a etapa do enxerto dos tarugos de cedro, foi realizado o

acabamento final das telas em fibra de vidro com o auxílio da

esmerilhadeira manual (FIG. 99).
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Figura 99 - Acabamento final das áreas que receberam as telas em fibra de

vidro.

8 - A placa foi limpa mecanicamente com trinchas e aspirador de pó e

colocada de frente ao suporte de madeira medindo 13 centímeros de

largura, 17 metros de comprimento e 80 cm de altura, feito para apoiar a

placa colméia de abelha, em conformidade com a altura estipulada para

a disposição dos murais. Ressalta-se que essa altura foi definida pela

artista Yara Tupynambá e aprovada em reunião realizada entre os

membros participantes do projeto: funcionários da Assembléia, Iepha,

Lacicor/Cecor e Instituto Yara Tupynambá (FIG. 100, 101).
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Figura 100— Placa colméia de abelha disposta em frente ao suporte de apoio.
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Figura 101 - Visão da parte central do suporte de apoio.

98



9 - A placa foi erguida verticalmente e colocada sobre o apoio

junto à parede. O ajustamento do nivelamento da placa à parede

foi aferido com o auxílio de niveladores de mangueira, prumo de

centro e nível clássico. Posteriormente a placa foi parafusada

provisoriamente sobre a parede para assegurar sua posição

nivelada. É importante ressaltar que essa etapa exigiu muito

cuidado porque a parede possui irregularidades no nivelamento

do seu revestimento em mármore.

Os locais na placa que haviam sido perfurados para a colocação

dos tarugos de cedro serviram como gabarito para a marcação da

perfuração da parede. Nessa etapa, foi usada uma broca guia de

espessura fina. Depois que as marcações foram realizadas a

placa foi retirada novamente da parede para a feitura da

perfuração com broca de 8 mm (FIG. 102 a 107).

"
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Figura 102 - Registro do momento em que a placa foi erguida verticalmente.
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Figura 1 03 - Registro do momento em que a placa foi colocada sobre o suporte
junto à parede.

Figura 104— Detalhe da aferição do nível da placa com o nível de mangueira.
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Figura 106— Aferição do nível da placa com nível de 1 metro.

1

Figura 107 - Marcação das guias de perfuração com o painel ajustado à
parede.
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Figura 108— Perfuração da parede com broca 8 mm.

10 - Como as peças de azulejos apresentavam tamanhos irregulares

com diferenças de 1 a 1,5mm e defeitos de empenamento, foi feito uma

montagem delas sobre o painel. Nessa montagem utilizou-se o

espaçador de 3mm entre os azulejos. O distanciamento de 3 mm entre

as peças foi empregado de acordo com a recomendação do prof. Abdias

Magalhaes Gomes da Escola de Engenharia/Ufmg. Segundo ele, esse

distanciamento era necessário para assegurar que as movimentações

das peças recorrentes das vibrações do prédio não apresentassem risco

de descolamento e/ou fissuras (FIG.108, 109).
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Figura 108 - Montagem provisória dos azulejos sobre a placa.

No momento dessa montagem, a artista Yara Tupynambá foi chamada

para avaliar a leitura estética que tal distanciamento promoveria a sua obra. De

acordo com Yara o distanciamento entre os rejuntes seria absorvido pelas

áreas em branco da obra, portanto estava de pleno acordo com as

recomendações do professor Abdias (FIGA 10).

Figura 109— Detalhe dos azulejos com os espaçadores de borracha de 3 mm.
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Figura 110 - Visita técnica da Ya ra Tupynambá para averiguação do

espaçamento entre os azulejos.

11- Terminado os procedimentos de montagem prévia dos azulejos

sobre o painel, eles foram acondicionados novamente nas caixas. A

placa foi então posicionada novamente sobre a parede para os

procedimentos de fixação do sistema de ancoragem de acordo com o

anexo VI e com o desenho esquemático apresentado abaixo:
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Figura 111- Recolocação da placa na parede para ancoragem química.
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Figura 112— Detalhe da introdução da resina da Hilt MM Plus 500 nos orifícios

para ancoragem química dos parafusos de fixação.

106



Iv(ti4
4 __ J,;:-

Figura 113 - As áreas onde o parafuso ultrapassava o nível do painel foram

lixadas com esmerilhadeira.

12 - O painel foi limpo com trincha e álcool etílico para remoção das

sujidades superficiais que estavam aderidas sobre ele. Esse

procedimento foi necessário para assegurar uma boa aderência da

argamassa de assentamento da marca Brancol A (referência do produto

em anexo). Essa argamassa vinílica foi aplicada sobre o painel com

desempenadeira dentada formando estrias de aproximadamente 1 cm

de espessura.

Os azulejos dos murais foram assentados sobre a argamassa seguindo

a seguinte ordem:

- primeiro foram assentados todos os azulejos da linha A dos murais 1 e

2; depois os azulejos da coluna 1 do mural 1 da sala 208 e os azulejos

da linha B do mural 2 da sala 211. A partir desse momento foram

estabelecidas duas frentes de trabalho: uma que atuou no assentamento
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dos azulejos do mural 1 da sala 208 e outra no assentamento dos

azulejos do mural 2 da sala 211. O assentamento foi feito de modo

escalonado para não ultrapassar o perímetro de um metro quadrado

indicado pelo fabricante na aplicação da argamassa. A média de peças

assentadas por hora foi de 20 a 21, esse ritmo foi mantido o que permitiu

a integralização dessa etapa em 7 dias (FIG. 114,115,.

1 4 -
Figura 114 - Aplicação da argamassa sobre o painel com o auxilio da
desempenadeira dentada.

Figura 115 - Assentamento do azulejo com auxilio de gabarito.
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Figura 116— Assentamento escalonado.

Após o assentamento dos azulejos (dia 13 de setembro) foi realizada a

limpeza dos mesmos com estopa umedecida e bisturi para retirada de restos

de argamassa aderidas sobre o vidrado (FIG. 117).

0
IL	\ -

Figura 117 - Limpeza dos resquícios de argamassa sobre o azulejo.

13 - Depois dessa etapa foi aplicada a argamassa de rejuntamento

Flexível da marca Quartzolit, preparada conforme indicação do

fabricante. Essa argamassa foi posta entre os espaçamentos dos
109
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azulejos com o auxílio da espátula de silicone. Para dar um acabamento

mais refinado a ponta do dedo indicador foi usada para comprimir a

argamassa entre os azulejos. O excesso da argamassa nas laterais foi

removido com bisturi. Posteriormente os azulejos foram limpos com

bucha umedecida e depois polidos com tecido TNT (FIG.118,119,120,

121, 122,123).

Figura 118— Detalhe dos azulejos assentados sem rejunte.

Figura 119 - Detalhe da aplicação do rejunte.
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Figura 120— Detalhe do azulejo assentado com o rejunte,

Ow

Figura 121 - Detalhe da remoção do excesso da argamassa de rejunte entre

os azulejos com o bisturi.
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Figura 122— Limpeza do vidrado dos azulejos com bucha.

Figura 123— Polimento dos azulejos com TNT seco.
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No dia 17 de setembro a empresa Comisa fixou as barras chapas em
aço inox, acabamento escovado de 1" x14" no entorno do painel. Perfurou a
pedra de mármore com broca de vídea para o encaixe das barras conforme as
FIG. 124 e 125.

1	 -

A

Figura 124 - Marcação da parede no entorno do Mural (A), feita pela empresa
Comisa, para perfuração do mármore (B).

4&! A ii_ :	-	b	 B	-
Figura 125— Instalação da barra superior (A) e detalhe da barra fixada (B).
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O assentamento dos azulejos da linha H, devido os defeitos e

irregularidades no tamanho dos mesmos, ficou um pouco irregular na altura

(diferença de 1 a 2 mm entre a altura de determinados azulejos colocados lado

a lado). A chapa de aço inox colocada na parte superior evidenciou essa

diferença, mas não comprometeu a leitura estética da obra. O Sr. Theophilo

reportou essa característica a Yara Tupynambá que dispensou qualquer tipo de

intervenção para mascarar os desníveis, em conformidade com a decisão

tomada pela equipe de restauradores.

Entre os dias 18 e 19 de setembro as coordenadoras do projeto

concentraram-se na correção de brilho nos ajustes das áreas reintegradas

FIG.126.

Figura 126— Ajustes finais nas áreas reintegradas.

No dia 20 de setembro a equipe do iLab realizou a documentação final

da obra (FIG. 127 e 128) encerrado portanto, os trabalhos de campo previstos

no cronograma do projeto.
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eséandra Rosado
rdenadora Executiva

considerações finais

Os objetivos propostos no projeto foram cumpridos e resguardaram a
integridade da obra (excetuando os 29 azulejos que já estavam quebrados,
apenas 4% das peças sofreram quebra durante o processo de retirada do seu
suporte original (vide anexo V). O suporte atual dos murais é seguro, reversível
e permite mobilidade, caso haja esse tipo de demanda no futuro

A montagem dos dois murais 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. Os murais, assim expostos, reassumem o
status de obra pública acessível aos olhares e sentimentos que traduzem
ncsse di'ersidade cultural.

Bec Hor:onte. 31 de outubro de 2012.

/ Luiz A.C. Souza
Coordenador
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endações

Recomenda-se a limpeza do Mural a cada três meses para remoção dos
particulados que depositam sobre a superfície dos azulejos. Essa limpeza deve
ser feita a seco com o auxílio de trinchas de cerdas macias e ser iniciada
sempre da parte superior para a inferior.

A impeza da parede no entorno do mural deve ser feita com pano úmido
bem torcido para que não haja risco de escorrimento de água sobre o mural.

C Mura não pode em hipótese alguma ser lavado com água, ou qualquer
outro material líquido, toda e qualquer limpeza mais profunda que se fizer
necessária deverá ser comunicada ao Centro de Conservação e Restauração
de Bens Culturais Móveis da Escola de Belas Artes da Ufmg ou então ser feita
por um conservador-restaurador indicado pelo lepha ou lphan.

É necessário que os profissionais que realizam a limpeza da Galeria de Arte
do Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema sejam instruídos a não
apoiarem sobre o Mural nenhum tipo de ferramenta de trabalho como
vassouras, escadas, enceradeiras, escovas, etc. Além disso, é importante que
a limpeza do chão próximo ao Mural seja feita apenas com pano úmido para
evitar respingos de materiais de limpeza sobre os azulejos.
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O Mural recebe a incidência direta da radiação solar sobre sua superfície,
por isso a cobertura com TNT preto que foi colocada provisoriamente sobre as
anelas superiores da Galeria de Arte do Espaço Politico-Cultural Gustavo
Dapanema deve ser mantida até a instalação definitiva das persianas.

A iluminação artificial do espaço da Galeria é feita com lâmpadas LED
tubulares na cor branca azulada, similar a luz emitida pela lâmpada
fluorescente. Essa luz ressalta as cores frias, desse modo, as cores azuis que
compõem as figuras do Mural ficam evidenciadas em detrimento das cores
quentes que são os amarelos e ocres. Além disso, a localização das lâmpadas
promove o reflexo de suas luminárias sobre a parte superior do Mural
Dejudicando um pouco a visualização da obra pelo espectador.

Recomenda-se que a Assembléia Legislativa contrate um projeto de
urninação para a Galeria que possa atender simultaneamente a boa

visualização do Mural e as demandas advindas de outras exposições que
ocorrem nesse espaço. A Assembléia deve buscar projetos que mantêm o
equilíbrio entre três características prioritárias: conservação, visibilidade e
compromisso com a estética da obra (no uso, por exemplo, de lâmpadas com
bom índice de reprodução de cores). É importante também que o projeto
apresente um sistema de fácil manutenção e que seja econômico.
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O Mural Do Descobrimento do Brasil ao Ciclo Mineiro do Café não possui
nenhuma barreira física que impeça a aproximação do espectador, portanto o
risco que pessoas toquem a superfície dessa obra é muito alto. Desse modo, a
Policia da Assembléia deve ficar atenta as ações dos visitantes no intuito de
evitar comportamentos que coloquem em risco a conservação e a integridade
da obra.

A Assembléia pode também optar pela a colocação de urna barreira física
em frente ao Mural; esta não deve sobrepor a visualização da obra e ao
mesmo tempo tem que ser perceptível para não causar nenhum acidente aos
transeuntes. A consulta a arquitetos-conservadores é imprescindível na
eaboração de um projeto que atenda essas recomendações e que seja
adequado às características físico-estéticas do prédio.
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:NEXOS

Aro 1 - Murais e painéis executados por Yara Tupynambá5

- Paisagem - Biombo executado para residência da Sra. Laura Brandão -
967.

02 - Paisagem de Santa Rita do Sapucaí - Painel executado para a residência
a Sra. Sinhá Moreira- 1968.

03 - Ouro Preto - Painel executado para a residência do Sr. Wilson Frade -
1968.
34 - Ouro Preto - Painel executado para a residência do Sr. Raymundo Sabino-

968.
05 - Ouro Preto - Painel executado para a residência do Sr. Geraldo Lemos-
1968.
06 - Ouro Preto - Painel executado para o escritório do Sr. Benzion Levy -
1968.
07 - Ouro Preto - Painel executado para a residência do artista lldeu Moreira -

968.
38 - A Imprensa -Mural executado para a Casa do Jornalista - 1969. 
09 - O Desbravamento do Rio São Francisco - Mural executado para o Banco
Aercantil - 1969.
10 - Pinheiros do Paraná -Painel executado para a residência da artista Maia
Borkowsky - 1970.
11 - Inconfidência Mineira - Mural executado para a Reitoria da UFMG - 1969.
12 - Alegoria ao amor - Mural executado para o Hotel Pilão - Ouro Preto -
1971.
13 - O Jardim Mágico - Painel executado para a residência do Sr. Carlos
Perckold - 1973.
14 - Minas, do século XVII ao século XX - Mural executado para Assembléia
Legislativa de Minas Gerais - 1973.
15. - Guerra e paz - Mural.executado para a Câmara Municipal de Belo
Horizonte - 1973.
16 - A História de Belo Horizonte - Painel executado para o Banco Mercantil -
1973.
17 - Gênesis, a criação do mundo - Mural executado para a Igreja de Ferros -
1973.
18 - A história do Comércio em Minas do século XVII aos nossos dias - Mural
executado para a Federação do Comércio - 1975.
19 - Figuras do Cloister - Painéis executados para o Edifício Brooklin - 1975.
20 - A História da Siderurgia Mineira - Mural executado para a Açominas -
1975.

Esta lista foi realizada a partir de lista oferecida pela própria artista. complementada com dados
nccn:c	naoin o!r: \c\¼\\ . araiw namh. ore.br curriculo
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21 - Chica da Silva - Mural em concreto executado para a residência de
Raymundo Sabino- 1975.
22 - Pelos caminhos de Minas - Mural executado para a Escola José Maria
Alkimin - 1976.
23 - Congado Mineiro - 15 painéis formando um conjunto. Sala especial na
Bienal de São Paulo - 1976.
24 - Congado - Painel executado para a residência do Dr. Anuar Feres - 1976
25 - Congado, Painel executado para o Edifício Centro das Profissões Liberais

1977.
26 - Descimento da Cruz - Mural executado para Laboratórios Ki eiber - 1977.
27 - O ciclo do Diamante executado para o prédio da Receita Federal -
1977.
28 - Entradas e Bandeiras - Mural executado para o Serpro - 1978. 
29 - Saída da Bandeira - Mural executado para o Edifício Bureaux de Indústria
e Comércio 1977.
30 - Toma de Minas a estrada - Mural executado para a Construtora Almeida -
1978.
31 - Procuramos nossas estradas do céu - Teto executado para a residência do
Dr. Ildeu Koscky— 1978.
32 - Liras de Tomaz Antônio Gonzaga - Painel executado para Construtora
Fernando Vale - 1978.
33 - Mulheres Célebres de Minas - Mural executado para a Construtora
Almeida - 1979.
34 - Moças de Minas - Teto pintado para a residência do Sr. José Neves -
1979.
35 - Figura, peixes e plantas - Mural de concreto para a residência do Sr. César
Romero Gondim - 1980.
36 - Minas mundo - Painel executado para a Clínica do Dr. Ricardo Pereira -
1980.
37 - O trabalho humano - Mural de concreto executado para a Prefeitura da
UFMG.
38 - Espírito de Minas me visita - Mural executado dentro do Projeto Aquarela,
Av. Amazonas- 1980.
39 - A História da indústria têxtil em Minas - Mural executado para o Sindicato
de Tecelagem de MG - 1981.
40 - Cachoeira de Brumado - Painel executado para o escritório do Sr. Haroldo
Assunção- 1981.
41 - Festa de Santo Antônio - Mural executado para a residência do Sr. Antônio
Augusto Ferreira —1981.
42 - Figuras no espaço - Mural executado para a residência do Sr. Antônio
Zuconi - Sete Lagoas— 1981.
43 - Moça na janela - Mural executado para a residência do Sr. José Misses -
1982.
44 - Vale do Jequitinhonha - Painel executado para o Sr. Eduardo Dias
Hermeto - 1982.
45 - Festa do Divino - Mural executado para a residência do Sr. Paulo César de
Oliveira - 1982.
46 - Vivências - Mural executado para a residência do Sr. Geraldo Corrêa -
1982.
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47 - Bárbara Heliodora - Painel executado para a residência do arquiteto Celso
Leão— 1983.
48 - Karnack, a história do Egito - Mural executado para a Construtora Líder,
Ed. Karnak.
49 - Tecelãs do Vale - Mural executado para o Hotel Wembley - 1983.
50 - Moça na Janela - Painel executado para residência do Sr. José Lopes -
1983.
51 - Nasce uma flor no asfalto - Mural executado para Tapume do Banco Real
-1984.
52 - Roma eterna - Painel executado para a residência do Sr. Nino Belini -
1985.
53 - A História de Juiz de Fora - Mural para a Construtora Mapa, Juiz de Fora -
1985.
54 - Plantando Algodão - Mural executado para a residência do Sr. Florisvaldo
de Souza Lima - Bahia, 1985.
55 - Agua e Céu - Mural em concreto executado para a residência do Sr. Breno
Paulino - Sete Lagoas, 1985.
56 - Pelos Caminhos de Minas - Mural executado para a Construtora Líder -
Edifício Carnbridge - 1986.
57 - Tropicália - Mural executado para a Construtora Castro - 1986.
58 - Amanhece no Jardim - Painel/Biombo executado para Dr. José Hugo
Castelo Branco - 1987.
59 - Peixes, Plantas e Mulheres - Mural de Concreto executado para
Construtora - 1987.
60 - Flores e Pássaros - Painel executado para a residência de Dr. Raimundo
Sabino - 1987.
61 -Tropicália - Mural para a Construtora Castor— 1987.
62 - Vegetação brasileira: plantas e pássaros - armário de 3m2 pintado para
smar Santos - 1989.
63 - Pássaros e Flores - Painel recobrindo todo o quarto de casal da residência
do Dr. Raymundo Sabino - 1989.
64- Paisagem Urbana - Mural de Concreto para a Casa Globo- 1989.
65 - O Trabalho - Mural executado para a Construtora Líder, Edifício
Workcenter -1989.
66 - Torre de Babel - Painel executado para a Construtora Líder- Edifício Líder
Tower— 1990.
67 - Paisagem do Tripuí- Painel executado nara a Construtora Líder - Edifício
Vale do Tripuí -1993.
68 - A Mesa - Mural desdobrável em 20 módulos de 1,50 x 1,00 - Projeto feito
em conjunto com Carlos Drummond de Andrade - 1980.
69 - O Jardim dos Sonhos - Painel executado para Marcos Macedo - 1991.
70 - Liras de Tomaz Antônio Gonzaga - Painel executado para a Construtora
Líder— 1992.
71 - Uma tarde de verão - Painel executado para a Sra. Margarida Morgan -

993.
72 - Minas Mundo - Painel executado para o Banco Sudameris - 1994. 
73 - Dois painéis Sol e Mar executado para a Construtora Líder - Cabo
Frio/RJ - 1994.
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74 - Jardim de Giverny - 2 painéis para a Construtora Líder em São Paulo -
1995.
75 - A Grande Noite de Minas - Painel executado para Dr. João Alberto - Sete
Lagoas - 1995.
76 - Os 4 Cavaleiros do Apocalipse - propriedade da Galeria Errol Flynn de
Brasília - 1995.
77 - Minas, geografia e história - Painel executado para o Tribunal de Contas
de Minas Gerais - 1996.
78 - Minas em Noite de São João - Mural de fundo da Capela do Tesouro-
Brasília - 1997.
79 A Grande Noite de Goeldi - Painel executado para o prédio Goeldi, da
Construtora Líder— 1997.
80 - Teto mineiro com anjos e flores - Teto executado para decoração da Casa
do Sr. Francisco Capelão - 1997.
81 - lcones de Minas Painel executado para o Sebrae - 1977.
82 - Alegoria para Sabará - Painel em 2 módulos realizado para o Hotel Dei Rio
—1997.

83 - Sonho de urna noite de verão - Painel para o prédio Wiiliarn Shakespeare.
Construtora Líder.
84 - Brasil Colônia - Painel executado para o decorador Iloeu Koskv. na Casa
Cor— 1997.
85 - Carnaval em Veneza - Painel executado para a casa de chá Momo - 1998. 
86 - Minas Mundo - Painel executado para o escritório de advocacia Hiran e
Glória Malta - 1999.
87 - Os Jornalistas - Painel executado para a Associação Mineira de Imprensa
- 1999.
88 - Redenção - Painel executado para a entidade Abraço - 2000,
89 - Chica da Silva - Painel executado para Diamantina - 2000.
90 - Flora brasileira - painel em cerâmica executado para a residência do Sr.
Mário Pinheiro, Contagem - 2002.
91 - Bárbara Heliodora para o Memorial Tancredo Neves - 2003.
92 - Liberdade - Painel executado para a Faculdade de Direito da UFMG -
2003.
93. - Painel "Signos de Minas' para a fundação Newton Paiva Ferreira - 2004.
94. Painel Montanhas de Nova Lima para a residência da Sra. Nely Jeha - São
Paulo - 2005.
95 - Mural Natureza do Brasil -- Painel em cerâmica para residência de Maria
Elvira Sales Ferreira - 2006.
96 - Mural O Sonho de Voar - Mural para o Aeroporto de Confins - 2007.
97 - Painel Mata do Rio Doce, 3,60x1,00 - Ivan Viana - 2009.
98 - Mural Belo Horizonte do século XVII ao Século XXI - Câmara Municipal
de Belo Horizonte-2010.
99 - Painel para capela de fazenda na região do Campo das Vertentes - São
Brás do Suaçuí-2011.
100— O circo - painel realizado para o Teatro da Cidade, BH - 2012.
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Anexo

Currículo da artista6

lncluída em inúmeros livros sobre a arte brasileira, como:

Dicionário de artes plásticas do Brasil, de Roberto Pontual;
A Escola Guignard na cultura modernista, da professora Ivone Maria Vieira;
Tiradentes. edição daCaixa Econômica Federal e do Ministério da Educação;
OffGallery - Arte brasileira contemporânea, de Júlio Louzada - 2000
panorama da arte brasileira - Várias tendências, da Editora RMB;
Gabinete de arte, livro publicado pela Prefeitura de Belo Horizonte sobre
artistas de Minas Gerais, 2000;
60 obras selecionadas, pelo ICBEU, em 60 anos;
Artes plásticas no Brasil - Dicionário de arte brasileira. v. 11 e 12, publicação de
Júlio Louzada Publicações, 1999 e 2000;
Vários perfis da arte brasileira, Editora RBM.
Anuário Brasileiro de Arte de 2001.
Pintores de Ouro Preto -Editora VCEditorial- 2004
Brasil Art Show - Jardim Contemporâneo - 2005
Acervo Fundação Newton Paiva - Editado pela Fundação Newton de Paiva
Ferreira sob patrocínio da Lei Rouanet

Livros Publicados sobre a obra da artista
Saberá - Editora Una - 2002
Pelos Cai-, 'rnos de Minas - Livro proauzid SOD oatrocíri	Fusnet -
2006/2007
Artesanato brasileirc - Livro escrito por Yara Tupvnambá - pudicação dc
Governo de Minas - 2009
Murais de Yara Tupynambá tombados na UFMG - Publicação da Universidade
Federal de Minas Gerais -2010
A Mesa - produzido sob o patrocínio da Lei Rouanet - 2011

Livros com ilustrações da artista
Amor Gerais - Ozório Couto - Editora Adi Edições - 1997
Um Hino à Nação '-- Editora Adi Edições - 2.002
Seis livros de autoria de Agripa Vasconcelos sobre personagens da História de
Minas - 120 desenhos.
Simbiose das Faces - publicação da Universidade Unimontes - 2011
Ilustrações de 16 desenhos para o livro Velórios de Rodrigo Meio Franco de
Andrade para os 100 bibliófilos do Brasil, 2011. a ser publicado em 2012.

Ao longo de sua carreira destacam-se prêmios tais como:
Prêmio de Escultura no Salão de Belo Horizonte;

Prêmio de Desenho da TV Itacolomi;
Medalha de Ouro no Salão do Paraná;
Palma de Ouro pelo destaque artístico no Palácio das Artes;

\ In rnaçn.n. aqui presentes foram fornecidas pela artista.
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Prêmio de ilustração - Diário de Notícias:
H Prêmio de Desenho no Salão Pernambuco;
1 Prêmio Aquisição no Salão de Porto Alegre;
Prêmio Especial Paschoal Carlos Magno, no Salão do Pequeno Quadro, em
Ouro Preto. MG;
Menção Especial no Salão do Paraná com a equipe Estandarte;

Prêmio de Gravura com a equipe Estandarte, no IV Salão de Arte
Contemporânea de Belo Horizonte;

Medalhas concedidas por órgãos oficiais

Prêmio Criarte Banco do Brasil - 1987
Medalha comemorativa do Bicentenário da Morte Alferes Tiradentes -
concedido pela Polícia Militar/MG- 1992
Cidadã honorária de Mariana!MG - 1996
Medalha Mérito Legislativo (Assembleia)
Comenda Inconfidência Mineira (Governo de Minas)
Palma de Ouro (Fundação Clóvis Salgado)
Medalha Santos Dumont - gran ouro (Governo de Minas)
Medalha Israel Pinheiro (Instituto Histórico e Geográfico)
Mulher do ano, setor artes plásticas (Confederação Nacional de Mulheres - Rio
ie Janeiro)
Prêmio artista do ano 2011, concedida pela Associação Brasileira de Críticos
de Arte.

Exposições da artista

1960 - Participante da mostra: Contribuição da Mulher nas artes plásticas no
p aís, MAM-SP.
1963 - Mostra individual no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
1973 - Arte Brasil hoje - 50 anos depois. Galeria Coilectio, São Paulo.
1990
Exposições internacionais:

Mostra individual "Terra Brasilis" na Galeria Hourian Fine Arts - San Francisco.
Mostra individual "Brasil/Minas", lnstitut of Education - Londres.
Participante de mostra "Artistas Brasileiros', Embaixada Brasileira - Peru -
Lima.
Participante da mostra "Artista Mineiros", Galeria Livio Abramo, Embaixada do
Brasil - Assunción - Paraguai.
Exposições Individuais:
Exposição individual "Terra Brasilis" - Fundação Cultural do Distrito Federal-
Brasília.
Exposições Coletivas:
Participante da mostra "Artistas Brasileiros" - Fundação Mokiti Okada - São
Paulo
Participante da mostra "Os melhores de Minas" - Galeria Rembrandt - Belo
Horizonte

1991
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Exposições internacionais:
Participante da mostra "Brazlllan Art Exibition' - Bloomsbury Galiery - Londres.
Exposições coletivas:
Participante da mostra "Primavera" - Pampulha late Clube - B.H.
Participante da mostra "Alunos de Guignard" - Espaço Cultural Banco Central e
Casa de Cultura de Contagem.

Exposições individuais:
Mostra na Galeria da Caixa Econômica - Juiz de Fora.
Mostra na Galeria da Caixa Econômica - ltuiutaba.
1992
Agraciada com a Medalha Inconfidência Mineira - Governo de Minas Gerais.
Lançamento do álbum litográfico "Parque Municipal' - Prefeitura de Belo
Horizonte.
Recebimento do título "Cidadã honorária de Belo Horizonte" - Câmara
Municipal

Exposições internacionais:
"Third Brazilian Art Exposition" - Embaixada do Brasil - Londres.
Exposição individual na Dixon an Bloomsbury Galileries - Londres.
Participante da mostra "Artistas Brasileiros"- Universidade Nottingan -Inglaterra

Exposições coletivas:
articipante da mostra "Cecília Meireiles em Juiz de Fora" (Universidade e

Palácio das
Artes) - B.H
Participante da mostra "Terra/Minas/Terra"- Museu de Arte - BH
Participante da mostra "Mulheres de Holanda"- Teatro Cidade - Belo Horizonte.
Exposição individual:
Painel "A mesa" - Casa de Cultura - Sete Lagoas e na Fundação Cultural de
Itabira.

993
Exposições internacionais:
Participante da mostra "IV Encontro Latino Americano de Gravura" - Havana -
Cuba.
Exposições coletivas:
Participante da mostra "Artistas Mineiros" - Centro Cultural Nansen Araújo -
B.H.
Participante da mostra "Inconfidência Mineira" acervo da Caixa Econômica
Federal - Museu da Inconfidência - Ouro Preto.
Participante da mostra "Arte Brasileira" - Galeria Novo tempo - B.H.
Participante da mostra "Gravadores Brasileiros" - Universidade Católica de
Campinas - São Paulo.
1994
Exposições coletivas:
Exposição "Artistas Brasileiros" - Museu de Arte Contemporânea - Campinas.
Participante da 1 Bienal Nacional de G ravura - S. José dos Campos - S.P.
Participante da mostra "Acervo da UFMG" - Belo horizonte.
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Participante da mostra 'Artistas Brasileiros"- Espaço Cultural Banco do Brasil-
E. H.
1995
Lançamento do Álbum de Serigrafia - Projeto BH - patrocínio Lei Sarney.
Lançamento do vídeo "Yara Tupinarnbá" pela Secretaria de Estado da
Educação de
Minas Gerais.
Exposições individuais:
Exposição do painel "A mesa' - Projeto "Minas A'ém das Gerais' - Governo de
Minas
Exposição do painel "A mesa' - Big Shopping de Contagem.
Exposições coletivas:
Participante da mostra "Três artistas Mineiros' - Fundação Acesita -Ipatinga.

articipante de coletiva de artistas brasileiros - Galeria Novo Tempo - B.H.
articipante da mostra "Gravura Brasileira" - Galeria da Caixa - Juiz de Fora.

Participante da mostra "Alunos de Guignard" - BDMG Cultural - B.H.
Participante da mostra "Projeto Babel"em praça pública em B.H. e no Espaço
Cultural Sesc/Pompeia
participante da mostra "A paisagem mineira' - Rio Design Center - Rio de
Janeiro.

articipame da mostra "A paisagem mineira" - Galeria TURMINAS - B.H.
Participante da mostra "Pequeno formato, grandes artistas" - Galeria TELEMIG

3. H.

996
Exposições coletivas:

Participante da mostra "Improviso para Guignard" nas Galerias da Caixa
Econômica Federal, em Juiz de Fora e no Espaço Cultural Bamerindus - B.H
Participante da mostra "Inconfidência Mineira" - Coleção Caixa Econômica -
Palácio do
tamarati - Brasília.
Participante da mostra "Criadoras criaturas" - Galeria AnaTerra - Vitória.
Participante da mostra "Paisagens de Minas" - Centro Cultural de Passos.
Participante da mostra "Artistas Mineiros" - Casa de Minas - São Paulo
Participante da mostra "Arte mineira em Brasília" - Hotel NacionEd.
Participante da mostra "Consolidação do Modernismo em Belo Horizonte" -
Museu de Arte da Pampulha - B.H.
Participante da mostra "A cidade e o artista. Dois Centenários, BDMG Cultural,
3H.

Exposições individuais:

Exposição de gravura na Escola Number One - Belo Horizonte.

1997
Exposições individuais:
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posção do painel "A mesa" - Universidade Federal de, Espírito Santo -
'itória.
Ec'sição -etrospectiva na Galeria de Arte da Faculdade de Filosofia - B.H.

ExDoslções coletivas:
adicipante da mostra "Alunos de Guignard" - Museu Nacional de Belas Artes -

Rio de Janeiro e no Museu Guignard - Ouro Preto.
adicipante da mostra "Encontro das Artes" - Minas Shopping - B.H.

Participante da mostra "60 anos do IBEU"- Rio de Janeiro.
Participante da mostra "Alunos de Guignard" - Casa Cultura - Contagem.
Participante da mostra "Paisagens Mineiras" - Galeria Pró-música - juiz de
- ora.
articipante da mostra "Arte/Encontro/Brasil- Portugal" - Museu mineiro - B.H.

1998

Exposições internacionais:

Participante da mostra "Inconfidência Mineira" - Coleção Caixa Econômica
PedI-
Embaixada do Brasil - Lisboa.

Exposições individuais:

Exposição na galeria Assir Artes - Juiz de Fora.

Exposições internacionais:

Participante da mostra "Arte brasileira" na Legion of Good Will- New York.

Exposições coletivas:

Participante da mostra "Atelier de Ofícios - Palácio das Artes - B.H.
Participante da mostra "Artistas de Minas" - Secretaria dos Transportes e
obras Públicas - B.H.
Participante da mostra "Imagens da Liberdade" - Palácio das Artes - B.H.
Participante da mostra "Artistas consagrados" - Galeria Assir Artes - Juiz de
Fora.
Participante da mostra "Alunos de Guignard" - Galeria da PUC - B.H.
Participante da mostra '5 artistas de Minas" - Centro Cultural do DER - Belo
Horizonte.
Participante da mostra 'Encuentro de Ias Américas" - reunião da ALCA -
Palácio das
Artes - B. H,

articipante da mostra "A arte em suas mãos' - Galeria Pró-música - Juiz de
Fora.
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Participante da mostra "Inconfidência Mineira" - Coleção da Caixa Econômica
Federal -
Brasília.

2.000

Exposições individuais:

Exposição na Galeria Cor de Minas com a série "Fragmentos de Minas" - B.H.
Exposição no Espaço Cultural Manhattan Flat com a série "Fragmentos de
Minas"-
Brasília.

Exposições coletivas:

Participante do projeto "Rede Minas/Brasil 500 anos" - Belo horizonte.
Participante da mostra "Brasil 500 anos" - Museu Abílio Barreto.
Participante da mostra "Brasil 500 anos" - Universidade Federal de Juiz de
Fora itinerante em várias cidades brasileiras.
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Ar exo U

Memória Descritiva do mural "A Descoberta do Brasil ao Ciclo Mineiro do-'	_.a e"

Matena usado: cerâmica pintada e queimada a 9600: pintura de pigmento
cerâmico

D rr e n sõe s:

Primeiro painel - 278 x 765 cm
Segundo painel - 279 x 905 cm

Total: 279 x 1670 cm

Memória Descritiva

Em 1973 fui convidada, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a criar
um mural a ser colocado em espaço amplo e nobre, onde funcionaria o
restaurante da Assembleia, o que aconteceu por muitos anos.
Escolhi um tema histórico, que marcasse momentos decisivos da história de
Minas e, como suporte para o meu trabalho, a cerâmica esmaltada, em virtude
d. fclidade da limpeza do material, adequado para o lugar escolhido.

P:ero Painel

A) A chegada das caravelas portuguesas em solo brasileiro, a abordagem
da costa e o processo de colonização norte/sul, representado pela rosa
dos ventos em Minas Gerais.

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 e a descoberta do ouro.
D) A exploração do ouro nas Minas; a lavagem do ouro, vindo das

grupiaras e o feitor comandando o trabalho escravo.
E) A resistência indígena à escravidão.
F) A guerra dos emboabas - a luta entre paulistas e reinois pelo domínio

da região das Minas.

Segundo painel

A) A construção das vilas, a urbanização colocando Minas como o maior
centro econômico do país; o desenvolvimento das técnicas construtivas
urbanísticas.

B) A Arcádia mineira - a criação de uma literatura singular e básica para a
cultura brasileira.

O) Manha, figura inspiradora de Gonzaga em seus versos de amor.
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A revoíta dos mineiros perante a derrama. As reuniões dos inconfidentes
em busca da liberdade.

E Tiradentes, símbolo das lutas pela libertação da pátria, espalha a
Palavra liberdade pelas terras de Minas.

F O início de uma nova era. O ciclo do café, no início do século XX. marca
ds economia da Zona da Mata; Minas cresce perante a nação.
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Etrevss com Yara Tupinamoá na casa cela, localizada à Rua Soares do
Couto, 144, Vila Paris, Belo Horizonte, Minas Gerais.

Eia 21 de junho de 2012, 8:40 da manhã.

Dadjcipantes

Entrevistada: Yara Tupynambá.
Entrevistadora: Rita Lages Rodrigues.

Rita: Yara, gostaria que você começasse falando um pouco a respeito das
suas origens. O local de nascimento, origem familiar, a data.

''ara: Eu nasci em Montes Claros, 02 de abril de 1932. Meu pai, Otavio dos
R eis Gordilho, engenheiro, e minha mãe, Ismar Tupinambá Gordilho. Meu
Tupynambá, portanto, vem da família de minha mãe, que é uma família
bastante conhecida em Montes Claros. Meu pai conheceu minha mãe quando
oi construir a estrada, que liga Montes Claros a Curvelo. Essa é a minha
crigem. Meu pai sendo engenheiro de estradas, sempre que eu me me lembro,
a minha memória volta, eu morando em cidades diversas. Eu me lembro que
morei em Barra do Piraí. Depois morei em São João dei Rei, de onde eu tenho
a mais remota lembrança que eu tenho de memória. Em São João dei Rei, nós
morávamos em uma casa que tinha um repuxo, e eu me lembro do repuxo com
peixinhos vermelhos. E o encanto meu com aquele peixinho vermelho. Quer
dizer que eu já gostava de cor, né. Depois moramos em Oliveira, onde eu fiz o
curso primário. E depois, já fomos para ltaúna. Meu pai era engenheiro de
astrada de ferro, então a gente acompanhava a Estrada de Ferro. Em ltaúna eu
flz o curso Normal, na época chamava normal, seria correspondende ao
ginásio, não sei como se chama hoje.

Rita: o Ensino Médio.

Yara: E depois, já com 16 anos, eu vim para Belo Horizonte para fazer o curso
de formação de professores, que era o que existia na época. Era o máximo que
uma mulher aspirava fazer normalmente. Essa é minha carreira até aqui.

Rita: E o seu interesse pela arte, quando começou?

Yara: Desde menina, desde menina, eu desenhava muito. O meu quadro mais
famoso, eu tinha 06 pra 07 anos. Eu tinha um avô que morava em Paris e que
vinha uma vez de dois em dois anos e que ficava na casa do meu pai. Ele era
ai do meu pai. Ele era completamente calvo, calvo brilhante e gostava de

deitar depois do almoço, mas falava que não dormia, só fechava os olhos. E
ele dormia. E meu pai, engenheiro naquele tempo tinha um lápis roxo, um lápis
que quando você molhava no cuspe, ele ficava roxo, molhava na água. Então
eu fui molhando no cuspe e fiz na careca do meu avô, desenhei fazendinha,
com plantação, com patinho e escrevi: essa é a fazenda do vovô. Quando ele
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acordou e deu com aquilo foi um forrobodó. Essa história passou pela cidade
toda, porque era véspera de carnaval, ele gostava de carnaval, ele não podia ir
porque estava com a careca toda desenhada. Para poder tirar essa tinta foi um
Dandemônio.

Rita: E em que cidade foi isso?

Yara: Isso foi em ltaúna. E eu, ali, nossa, meu pai quis até me matar, eu era
muito levada. Isso daí foi meu primeiro quadro importante, viu, foi na careca do
vovô. Eu sempre desenhei muito. Quando cheguei em ltaúna, meus desenhos
á eram desenhos diferenciados. De criança, mas diferenciados. A professora
do colégio pediu à secretaria que eu fizesse um curso especial, não grega.

orque todo mundo fazia naquela época a grega, geométrico e tal. Eu tive essa
autorização. Então eu fazia desenho à mão livre e os outros faziam o desenho
cieométrico. Eu fazia objetos, essas coisa e ela me levava. E toda quinta-feira
eu ia pra casa dela e desenhar com ela. Então, eu, quando cheguei aqui no
colégio e fui fazer pintura, com a freira, dois meses ou três meses depois, a
freira chamou papai e disse: olha ela precisa de outro professor, aqui ela já faz
Lido, o senhor podia levar, tem um professor aqui chamado Guignard, o senhor
rocura esse professor e leva ela lá. Foi assim que eu fui levada até o

Gui g na rd.

p ita: E como foi isso? Qual o papel do Guignard?

ara: O papel do Guignard foi muito importante na nossa vida toda. Primeiro
porque ele era bastante severo com relação ao desenho. Às vezes, a gente
evava uma semana fazendo desenho, uma paisagem e tudo. Depois ele
cortava um quadradinho de três centímetros ou quatro centímetros por quatro e
:icava procurando no desenho, e falava assim, isso tá bom, bom. E aí cortava
quilo e o resto do desenho ele jogava fora. Ele mandava jogar fora. Não era

bom. Então, ele educou o nosso olhar. Com dificuldade. Porque você sabe, ele
tinha lábio leporino, falava com dificuldade. Mas essa maneira de ele nos fazer
olhar, veja só esse detalhe é que está bom, o resto não presta. Às vezes era
um detalhe de uma copa de árvore, então tinha aquela leitura gráfica da
folhagem, que você tinha feito instintivamente, mas que era bom, às vezes era
um tronco. Então ele nos ensinou a ver, isso foi muito importante. Uma
disciplina grande porque você não tinha, não usava borracha. Você era
obrigado a ver, então a gente tinha que olhar, olhar, olhar, e depois
rapidamente passar para o papel. Essa disciplina do desenho eu fiz durante
quase dois anos, todo dia só desenhando, desenhando. Hoje você quer ensinar
o desenho a um aluno em quatro meses e ele não quer aprender, hoje ninguém
quer aprender a desenhar. Então vem uma deficiência enorme nessa geração
jovem, de desenho, eles não tem noção da forma. O que é o desenho: é
massa, forma. Outra coisa, também que o Guignard gostava muito era que ele
pintava ao ar livre e a gente via ele pintando. Então, ele representava, por
exemplo. São José e eu posso imitar um Guignard relativamente bem. A
maneira de ele pegar o pincel e bater assim para fazer folhagem, cada gesto
significava uma linguagem gráfica diferente, do que estava na realidade.
Porque na realidade eu não vou fazer folhinha por folhinha, eu vou fazer
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:epresentações gráficas. Então, pra cada representação em um tipo de
vegetação, tem um tipo de maneira do pincel. E isso a gente via, ele não
precisava falar, ele fazia.

Rita: Então vocês acompanhavam a produção dele.

Yara: Acompanhava a produção dele. Outra coisa importante que ele fazia, ele
pegava reproduções e colava e escrevia, por exemplo, essa é de um quadro do
Botticceli, que é um artista do quatroccento italiano, que tem transparência.
Isso tudo nós aprendemos com ele. Agora eu acho que a contribuição dele
geral, importantíssima, foi que ele nos ensinou uma pintura de finesse, uma
pintura europeia, uma pintura de transparência. Você vai encontrar isso na
Maria Helena Andrés, que é abstrata, você vai encontrar no Alvaro que é
expressionista, você vai encontrar em mim, na Santa, que somos líricas, de
figuração lírica. Isso vocês vai encontrar em todos os alunos, na primeira e
segunda geração, que é uma técnica. E ele nos deu também uma coisa super
importante que é muito importante, que foi uma visão mais lírica do mundo, ou
o mundo era mais lírico, não sei .Maria Helena fazendo aquelas abstrações é
absolutamente lírica, eu fazendo ainda as minhas coisas, eu sou lírica também.
Há uma delicadeza de conteúdo na nossa obra que eu não vejo mais. Talvez a
mudança do mundo, tenha sido a mudança do mundo. A verdade é que só o
historiador com o tempo, que vai sentir essa coisa. Por que que a nossa
geração, até a nossa geração. O Jarbas faz uma pintura delicadamente, a
Santa faz delicada, eu faço uma pintura delicada. Por que que depois de nós,
houve uma transição entre a pintura da Noêmia Mota, da Olímpia e da Lúcia
que ainda é comprovadamente nossa, de ensino. E depois isso desapareceu.
Foi a falta de um professor ou é o mundo que mudou?

Rita: Em que momento você decidiu mesmo a ser artista? Ou você se tornou?

Yara: Eu não decidi ser artista, eu não decidi eu vou ser artista, eu fazia uma
coisa que eu gostava. Então, quando eu decidi que eu devia ganhar algum
oinheirinho, aí sim, eu fiz concurso pra datilógrafa da Caixa Econômica
Estadual. Então, eu comecei minha vida profissional, contra a vontade de meu
pai, que achou que aquilo era um absurdo. Meu pai era diretor da Rede
Ferroviária Federal e ele achou que era uma humilhação uma filha ser
datilógrafa, ter que trabalhar como datilógrafa. Mas eu decidi que eu queria
trabalhar e ganhar meu dinheiro, então eu, contra a vontade do meu pai, eu fui
ser datilógrafa da Caixa Econômica. Então, ali, eu comecei a minha carreira
profissional. Depois, naquela época, o funcionário federal ganhava o dobro,
então eu corri, estudei, e fiz concurso para o IPASE e dali do IPASE, lá dentro
mesmo, eu fiz também concurso e melhorei de carreira. Então, minha carreira
tava lá bem definida e, nas horas vagas, o tempo todo eu desenhava. Eu
trabalhava de 12 às 18 e então de manhã cedo eu ia pra aula, continuava na
aula com o Guignard, trabalhando lá. E chegava em casa e ainda trabalhava.

Rita: E você ficou quantos anos com o Guignard?

Yara: 6 anos.
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Rita: E como era o processo, você passava de níveL era livre...
Yara: A gente ficava fazendo as coisas, ele olhava, e nós aprendíamos muito
uns com os outros também, entendeu? Eu dava palpite nas coisas do Wilde. o
'A'ilde dava palpite nas minhas coisas, o Alvaro olhava, um ia ajudando o outro,
sabe? Também era muito isso, era um ateliê livre.

Rita: E quando você resolveu ir pro lado do ensino também?

Yara: Eu, quando, quando que foi, em 57, apareceu aqui em Belo Horizonte
uma gravadora do Rio, Misabel Pedrosa. Nós fomos à exposição. Ela fazia xilo.
Eu fiquei encantada com aquilo. Então decidimos ver se conseguíamos fazer
um curso de gravura aqui em Minas. E como não tinha dinheiro e o Guignard
também não sabia pedir, nós resolvemos ir até o Juscelino que era governador
e pedir uma verba, primeiro dia não fomos atendidos, ficamos o dia inteiro no
Palácio. Alguém falou, volta amanhã, nós voltamos e no dia seguinte eu me
embro, fui eu, Gabino (inaudível) , Vicente Abreu, a Sara, e tinha mais uma
pessoa que eu não estou lembrando, bom, enfim, nós fomos ao Palácio e
ficamos. No segundo dia, ao fim da tarde, alguém saiu e falou, acho que são
uns alunos do Guignard aí. O Juscelino saiu, se dirigiu a nós e disse: O que
que vocês estão querendo aqui? Então, nós já tínhamos um ofício na mão e
dizemos: nós queremos fazer um curso de gravura. Lembro que ele se dirigiu a
nós e disse: gravura, o que que é isso? Ah, é uma coisa que a gente pega a
madeira, cava e depois passa tinta, imprime e aí sai, são muitas cópias, pode
espalhar e tal. Ele cruzou as pernas e escreveu: pague a esses a importância
is, não me lembro, vamos dizer, 5 mil, 15 mil reais, nos dias de hoje. Nós
omos à pagadoria, na época era pagadoria, e o chefe lá falou assim ah, eu
ão vou pagar, esses meninos tão inventando isso, isso não existe. Nós

voltamos correndo pro Palácio e, no dia seguinte, alguém ligou do gabinete
falando não, essa assinatura é verdadeira e tal. Então, nós recebemos esse
dinheiro e com esse dinheiro nós mantivemos a Misabel aqui 4 ou 5 meses. Foi

que eu comecei minha carreira de gravadora. Quando eu acabei estes 4/5
neses, ela falou comigo: ô Yara, você tá muito boa nisso, eu achava que você

aevia procurar o Goeldi no Rio de Janeiro e você estuda com ele. Então, eu fui
atrás do Goeldi, levando meus trabalhos e ele olhou, olhou, na Escola
Nacional, onde hoje é o Museu Nacional de Belas Artes, no terceiro andar. Ele
tinha um ateliê lá. E aí ele falou, tudo bem. Você pode levar seus documentos e
fazer a matrícula lá. Eu disse: que documentos? Da Escola. Eu olhei pra ele, na
maior angústia e disse: mas o Guignard nunca fez um documento. Não existia
documento, não existia nada. Ele olhou, olhou, e disse, você não comunica
nada não e vem pra aula. Então foi assim que eu estudei na Escola Nacional,
como penetra. Eu entrei como penetra, fiz com ele o tempo todo, três meses.
Depois, durante um ano e meio eu ia ao Rio uma vez por mês e levava meus

abalhos. Foi dessa forma que ele foi a primeira pessoa que organizou minha
primeira exposição no Rio de Janeiro, deixa eu lembrar, na, era um nome
taliano, não era Petite Galerie não, era Piccola Galeria, então ele é que
crganizou essa primeira exposição.

Rita: E como foi a aprendizagem com o Goeldi?.
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Yara: Fo muito importante. Aí. é claro, também teve o contato com os jovens
artistas que tavam na época, né, Milton Cavalcanti, Adir Botelho, o Samico e
frequentava o ateliê, não como aluno, mas como já artistas que tinham contato
com ele, o Marcelo Grassman e o Darei. Então a gente tinha contato. E via o
trabalho desse pessoal. Então foi muito importante também. toda noção de
claro e escuro, de traço, ali com ele eu cresci como possibilidade.

Rita: E aí depois você retorna...

Vara: Retorno e eu começo mesmo meu trabalho como gravadora. Em 60 eu
fui chamada pela Universidade. Em 59 e 58, o Alvaro foi chamado pra dar aula
de desenho pra essa escola que já estava em extinção, que estava destinada a
morrer.

Rita: Era o curso já da Escola de Arquitetura.

Vara: Sim, era. Então já tava destinado à morte. Então eu não sei se foi em 60
ou 61, eu não tô muito certa. Foi um ano depois do Álvaro, ele foi o primeiro.
Eu fui o segundo e depois, então, nós levamos, no ano seguinte, nós
conseguimos que o Wilde desse escultura e que o Jarbas viesse também dar
aula de desenho. então foi assim, primeiro Haroido, que já era da arquitetura,
depois Alvaro, depois eu, depois Jarbas e o Wilde. E o Eduardo de Paula foi no
outro ano ainda. Foi assim que foi composta a primeira turma de professores.
Então o Orlando Carvalho já conseguiu que se transformasse em uma Escola
Especializada e depois na Escola de Belas Artes. Este trabalho todo foi do
professo: Orlando de Carvalho.

Rita: E o seu trabalho na Escola de Belas Artes, como se deu ao longo desse
tempo?

Yara: Na Escola eu dei aula de gravura muito tempo, primeiro dei xilo, depois
eu já tinha feito gravura com o Quaglia, e fotografia com o Quaglia e o
Grosso... Quando eles vieram à Escola Guignard pra dar aula, eu era
professora lá. Eu comecei como professora lá, na Guignard. Então ali eu
comecei dando xilo, depois, era um ateliê livre, eu não ganhava nada, dava
aula de graça. Depois veio O Grosso e o Quaglia, porque a gente tinha ganho
uma prensa de litogravura da Imprensa Oficial, mas ninguém sabia mexer com
aquilo. Então nós todos fizemos ali, o Inimá, que estava na época aqui, eu, a
Lótus Lobo, Clara Kaiser, todos nós juntos ali, trabalhávamos, ali eu então dei
um pouco de gravura, dei um pouco de aula de lito. Mas então, como eu já não
conseguia segurar o tempo aqui e lá, falei pra Lótus então você fica dando aula
aqui de lito e outra pessoa vem dar, acho que foi a Beatriz Coelho, que eu
determinei que ficasse no meu lugar, dando aula na Guignard e eu passei pra
Universidade. Assim foi nossa carreira.

Rita: E você ficou lá na Universidade até quando.

Yara: EL não sei se eu entrei em 60 ou em 61.
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Ri-ta: E cando você se aposenta?

Yara: 25 sos depois. Faz essa conta aí e você vé,

Rita: Vou fazer esta conta depois. (risadas) Mas você acabou ficando
conhecida muito em função dos seus paineis e dos seus murais.

Yara: Sim.

Rita: Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência com os
murais, como começou, o interesse pela linguagem.

Yara: Tá. Eu comecei a perceber que a superfície da gravura era pequena para
mim. Eu queria mais. Então eu comecei a fazer uns desenhos maiores. E na
época. o diretor da Escola era o Peret e então ele falou eu tô fazendo uma
reforma na Casa do Jornalista, você não quer fazer um desenho grande, lá na
parede? Então foi mau primeiro trabalho com mural, é da Casa do Jornalista.
Eu então fiz a história do jornal. Começando ainda, fui pro Estado de Minas,
desenhei o linotipo, desenhei aquele maquinário todo, que não existe mais
hoje. Até é histórico para o jornal nesse sentido. Entende? Da história da
imprensa aqui e ali eu fiz esse primeiro trabalho. Bom que é bonito. E eu fiz
com a técnica de gravura, raspando com a gilete, que hoje eu não tenho a
menor condição. Então o seu Vicente Araújo, que era dono do Banco
Mercantil, viu, e mandou me chamar e disse, olha eu gostei daquela coisa sua.
você não quer fazer um trabalho aqui pro Banco? Eu então quis e ele falou que
queria sobre o Rio São Francisco, então eu, um monte de cachoeira e tal, eu
cheguei em casa meio desesperada, meu Deus, como é que eu vou fazer
cachoeira, que coisa mais jeca, mais difícil, mais tudo, né. Então eu estudei
sobre o São Francisco, como é que fazia, o que era, e fiz o contrário, eu fiz a
descida dos baianos, despedindo das famílias e descendo o rio, encontrando a
Posse da terra e depois a navegação com os barco já com as carrancas e por
?im o descanso. Quando eu levei o projeto pra ele, ele adorou e falou: é isso
mesmo que eu queria. Ele nem lembrou da cachoeira que eu não tinha posto.
Esse painel hoje tá na Faculdade de Educação. No auditório da Faculdade de
Educação. Esse foi meu segundo trabalho. Eu acho que em função disso, o
Reitor, que era o Boson, deve ter visto isso, no Banco, ele foi colocado no
Banco, e então ele me chamou e falou assim: Yara, eu tenho que fazer um
retrato do Tiradentes, eu queria que você fizesse isso aqui pra Reitoria. Eu
falei: mas um retrato? E, porque foi publicado, saiu um decreto determinando
que todo mundo tem que fazer um retrato de Tiradentes. Mas eu disse: isso é
muito jeca : professor. Faz uma coisa melhor. Ele falou: mas o que? E eu na
minha inconsequência de jovem, falei assim: faz a Inconfidência Mineira. Ele
olhou, olhou pra mim e disse, pode fazer. Eu aí fiquei assim. Falei assim: mas
onde? Ele falou: escolhe onde você quiser. Eu falei: eu quero na entrada da
Reitoria. Ele falou pode fazer. Quando eu desci e olhei realmente o espaço, eu
falei: que inconsequência a minha, o que que eu vou fazer? Então comecei a
estudar o tema. Eu, durante nove meses, li e desenhei tudo o que você poder
imaginar sobre o século XVIII, arma, roupa, casa, móveis, figuras,
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Dersonagens, nada de sair, nada. Professor Boson me encontrava, me
perguntava: professora e o estudo, como vai? Eu dizia: tá saindo, ta saindo.
Mas não tinha nada. né. Até que, foi um parto, verdadeiramente um parto. Aí
eu fui pra Ouro Preto mais uma vez desenhar, com um assistente que eu tinha
nue era a Sílvia Gay (inaudível), desenhamos o dia inteiro, de noite deitamos e
então eu acordei de madrugada, 3 horas mais ou menos, e, de repente, dentro
da minha cabeça, tive um insight, eu vi toda a história da Inconfidência. Então
\'l todas as cenas. Quando foi 5 horas, eu cutuquei a Sílvia e disse: vamos
embora. Ela falou: mas como? Eu disse: já desenhei o mural. Cheguei em
casa. pus no papel e poucas alterações eu tive entre o projeto original. O
crojeto até ficou na mão da Sílvia, nem sei que fim ela deu. Então eu levei um
ano e meio. Uma coisa importante de falar é que nunca me pagou um tostão
por aquilo. Eu trabalhei, enquanto todo mundo ia pra Biblioteca ficar ruminando
e lendo revistinha, eu ia trabalhar. Montou um ateliê pra mim no segundo andar
e ali, então, eu trabalhei, eu tive um assistente, mas eu trabalhei sem ganhar
nem um tostão.

Rfta: E foi quanto tempo assim?

L. Quase um ano e meio. Porque estudar a história, passar as figuras,
cumentar. Depois fazer a técnica, eu já vi o que eu ia fazer. Na verdade é uma
grande gravura. Ali é um mural gráfico. Ele não é um mural de pintura.

Rita: Fale um pouco sobre a distinção dessa técnica.

Yara: Ele é só preto e branco e os traços de incisão da gravura estão ali
oresentes o tempo todo naquela trama que você faz assim, estão ali, e o ocre
pra disfarçar também é gráfico. A coisa ali toda é gráfica. Porque a gravura eu
fazia com duas, três cores, também. A gravura, a xilo, ela não pede mais do
que três cores, preto e mais duas cores. Então o que eu fiz ali, é praticamente
urna gravura. É um mural gráfico. Primeira vez talvez que no Brasil se fez um
mural gráfico. Porque até então, todo mundo só fazia pintura. O Portinari, com
suas grande telas, o Graciano, Clóvis Graciano, todos faziam só mural de
pintura, pintura mesmo, e eu fiz aquela coisa gráfica.

Rita: Você falou de outros artistas. Nesse processo seu de passagem pro
mural você deve ter estudado muito, ter ido atrás desses artistas que trabalham
com essa linguagem. Quais você considera que são importantes dentro dessa
sua procura?

Yara: Primeiro os baianos, claro. Quando fizeram a cidade administrativa lá,
cada secretaria tem um mural, de um grande artista, principalmente os do
Carybé, são maravilhosos. Todos de relevo, então, quando eu fiz aquele outro
mural da Universidade, o de relevo, eu me lembrei muito das coisas do Carybé,
de relevo também. Carybé, Mário Cravo, Juarez Paraíso, Floriano Teixeira,
todos eles com grandes murais. Tá vendo, começa a diferença aí entre o
governo de Minas e o governo da Bahia. Antônio Carlos Magalhães, digam o
que disserem, ele foi fundamental para as artes brasileiras. Porque ele deixou,
ele deu chance a todos esses artistas fazerem grandes trabalhos. Então essa
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foi a primeira coisa que foi feita. A primeira coisa foi o contato com os baianos.
Depois eu fui ao México e vi os grandes murais mexicanos, de todos eles.
Depois eu tive na Rússia, onde eu vi também os grandes murais dentro no
metrô, dentro daquela coisa toda, né. Muito especificamente. E aí, todos os
grandes artistas trabalharam com esta linguagem. E aí teve o Portinari e
também os grandes muralistas como o Clóvis Graciano. Esse pessoal todo que
trabalhou com grandes superfícies numa época em que era muito importante.
os governos investiam muito, os arquitetos investiam muito nesta comunicação
que o mural tem. Tem uma frase do Rivera que eu acho fundamental pra gente
entender o mural: o mural é o grande livro aberto onde lê o povo. Significa que
o mural ele tem que ter alguma mensagem. Eu não vou fazer um mural de flor,
entendeu? Porque se tornaria decorativo. Um mural, por exemplo, da Beatriz
vlilhazes pra mim não significa nada porque não é nada, flores, rodelinhas e
odelonas.

Rita: Então, pra você, o mural tem que ter este caráter comunicativo?

Yara: Tem que ter esse caráter. Mesmo dentro de uma modernidade, aí eu
falaria da Adriana Varejão que tem dentro de Inhotim um belíssimo trabalho.
Mas ali tem uma mensagem, ela pegou todo o azulejo do século XVIII da Igreja
de São Francisco, do Convento de São Francisco do Recife e ela despedaçou.
Ou seja, ela pegou pedaços e recompôs aquilo. Mas é clara ali a presença de
uma cultura, a presença da cultura barroca, a presença através dos arabescos,
das rocailles, dos anjos, então é uma coisa. A cor, até os quebradiços que ela
faz, é um trabalho importante.
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Rita: Uma olha questão ao olhar o seu mural, que é muito clara, é a
aproximação com a história, com os acontecimentos históricos. Queria que
você falasse um pouco disso, seu interesse pela história, em retratar a história.
Yara: Quando eu fiz o mural sobre o São Francisco e depois eu fiz a
Inconfidência, eu vi que havia uma lacuna, que ninguém fazia isso em Minas,
sobre a História de Minas. Então, quando eu fui chamada pro mural do
SERPRO, eu já quis fazer entradas e bandeiras, eu já fiz a história das
bandeiras entrando em Minas, né. O trabalho dos bandeirantes. E eu fui
achando temas pertinentes dentro da história. E realmente comecei a estudar a
nistória de Minas, que é uma história rica e que nunca ninguém tinha abordado.

Rita: Desta forma, na pintura.

Yara: O Álvaro abordou duas vezes e só.

Rita: É interessante porque é uma pintura histórica também, mas de uma forma
completamente diferente do que era no século XIX. Que é o grande século da
produção de pintura histórica.

Yara: É. na verdade, eu acho que o mural tem que contar uma história, não é
uma cena só, como, por exemplo, O grito do lpiranga. Uma cena, ponto. Uma
cena grandiloquente, imponente. Não a minha maneira de dizer, foi também a
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do Alvaro, e nós tivemos este contato. Então tem uma cena a, cena, b. cena c,
cena d.

Rita: E aí tem esta ideia gráfica também, de uma história contada.

Yara: É. a história em quadrinhos. Na verdade nós fazemos uma história em
quadrinhos sobre a história de Minas.

Rita: Bem, você acabou se tornando mesmo a grande muralista de Minas
Gereis. Como você se sente em relação a isso?

Yara: Bem, eu acho que eu fui considerada a grande muralista do Brasil.
Porque quando eu recebi agora o título de artista do ano pela trajetória 7 , foi
muito considerada essa minha produção. Então eu vim dominando o grande
espaço e vim entendendo o grande espaço e isso me levou a ficar sendo
chamada pra fazer uma coisa aqui, outra acolá, com os murais. E o grande
mural que eu fiz mesmo sobre a História de Minas, foi sobre a História de Belo
Horizonte que tá na Câmara agora tem dois anos.

Rita: Foi recém-inaugurado.

Yara: Tem também outra coisa, você precisa do prédio público para um grande
mural.

Rita: Pra dar visibilidade.

Ya: Sim, e pra ter um sentido, tem algumas coisas interessantes dentro da
coisa privada. Por exemplo, no alto da Afonso Pena, tem um prédio chamado
Work Center. Work, trabalho. Nesse prédio então eu fiz três cenas, na portaria,
do trabalho humano. Eu comecei com a siderurgia, cenas modernas, a
tecelagem e a construção civil. Ele é muito bonito porque ele tem cachos, é
muito bonito, depois tem o lado, eu prolongo ele. É um mural importante
aquele. Eo tema, você vê que eu sempre uni também o tema: eu sempre
procurei trabalhar o tema pelo nome do prédio.

Rita: Sim você tem vários, em dezenas de edificações. por 2quela lista que
você me passou.

Yara: Tem um mural também muito bonito meu, num prédio ali na Tomás
Antônio Gonzaga. O prédio chama Tomás Antônio Gonzaga. Então eu faço
uma das liras do Tomás Antônio Gonzaga. Um mural muito bonito.

Rita: É, pra você trabalhar essa relação com o espaço, com o nome, isso é
importante também. Inclusive para ver o peso simbólico do mural, o local que
ele tá ocupando. E aí a gente chega ao objeto principal da nossa entrevista que
é o painel da Assembleia, o mural Do Descobrimento ao Ciclo do Café. Queria
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Que vocé falasse um pouco como se deu esse processo, o convite para
eiaboração do mural.

Yara: Na verdade, eu nem sei quem me chamou, eu sei que eu fui chamada,
não sei se foi pro arquiteto, se foi por diretor. Fui chamada pra fazer uma
decoração mural do espaço do restaurante que era então o lugar chique da
Assembleia. Onde depois se instalou um restaurante que durante alguns anos
foi o ponto máximo de Belo Horizonte, todo mundo ia jantar lá, era chique
encontrar o deputado também e tal. Então o que que você tem que fazer para
um restaurante? Primeira coisa é uma superfície que o cheiro da comida ou os
odores que vem da comida, ou a gordura que vem da comida não fique, não
grude na pintura. Então ali era impossível fazer a pintura, a pintura seja ela em
tela, seja ela em madeira, a pintura era impossível. Foi então que surgiu a
necessidade de fazer a pintura no azulejo, na cerâmica. O local me
condicionou à matéria.

Rita: A escolha então foi sua.

Yara: Ali não tinha condição por ser dentro de um restaurante onde vinha
oneiro de comida, cheiro disso, cheiro daquilo, um ambiente que tinha também
o povo fumando, naquele tempo o povo fumava muito e tudo. Isso não podia
ter uma tela, entende. Então o suporte só podia ser um suporte lavável. Capaz
de ser lavável e onde não se agarrava aquilo, que era então a cerâmica. Essa
foi a escolha. Bom, o tema, mais uma vez eu quis repetir a história, mas dando
o início da história do Brasil, que seria a chegada das caravelas, que é uma
cena que nunca tinha entrado em trabalho meu e também fechando o ciclo com
o café,que foi a economia que começou no século XX, café que ficou sendo a
economia mais importante da época. Ali também tem cenas diversas, por
exemplo, eu ponho a cena das pessoas, os escravos trabalhando nas caixas
de mineração, e o feitor, que aquilo é uma coisa diferenciada dentro do meu
trabalho. Eu coloco também a Guerra dos Emboabas, e que é outra cena
também que nunca tinha entrado. Eu faço a construção das cidades e coloco
Gonzaga e Marília, que eu também nunca tinha posto, e cena também
referente à Arcádia Mineira que é também a parte de literatura importante,
dentro da história da literatura brasileira. Então é isso que eu coloco. E eu acho
ali, eu coloco Tiradentes que pra mim é o Tiradentes mais bonito que eu já fiz.
Eu não gosto do Tiradentes enforcado, eu acho trágico demais. Eu fiz o
Tiradentes glorioso, espalhando a palavra. Peguei um pouco do poema da
Cecilia Meirelles quando fala do Alferes que vem com as palavras. A
importância dele foi realmente difundir o conceito de liberdade. E essa coisa ele
fazia montado num cavalo, indo de um lado para outro. Então esse Tiradentes
é que eu gosto. Acho que é o Tiradentes mais bonito que já fiz, foi ele.

Rita: E o resto do painel?
Yara: E. do Tiradentes eu fiz as incursões da Inconfidência e depois o Ciclo do
Café, que é uma outra coisa bem nova também pra mim. Abordar o tema já
ErÍcOia Que é outra coisa.
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Rita: Uma outra questão que você falou também. na última conversa que a
gente teve, foi a a ocupação do Norte e do Sul, logo no início do painel. Queria
que você falasse um pouco sobre isso.

Yara: A civilização mineira, ela se dá de duas formas. A entrada pelo norte, os
baianos desciam, procurando aqui, eles não vinham procurar ouro, eles
procuravam terras pro gado. Eles forneciam, pro Brasil inteiro, pro Rio de
Janeiro, pra São Paulo, a carne. Então, a Bahia não tem terras boas pra pasto.
Eles vinham às margens, vieram descendo o São Francisco, procurando terras.
Aí eles encontravam, as primeiras vilas que nós tivemos, Grão Mogol, essas
cidades todas, elas foram feitas primeiro do que as entradas dos paulistas, que
entraram pelo sul. Então, o sul o que que foi, foram os paulistas, foram as
bandeiras. A mais importante foi a de Fernão Dias porque ela chega até o
Norte, até ltacarambi. E foi fazendo os pequenos núcleos civilizatórios, onde se
plantava, e ali fixava e apareciam as primeiras famílias mineiras que seriam
portugueses e índias, seriam as primeiras famílias, não foram com brancas,
foram com índias. Mais tarde, quando se faz Ouro Preto, quando começa a
exploração, seriam portugueses e negras. Depois, só a partir de 1730, que
começam a chegar as primeiras mulheres brancas, pra casar com os
portugueses. Então essa miscigenação nossa, ela se deu a partir dessa subida
dos paulistas.

Rita: Você já falou desta questão da iconografia, da escolha dos temas como
se deu. Essa escolha do tema, do descobrimento ao ciclo do café, essa
escolha foi sua também, pra você fazer o que quisesse dentro daquele espaço.
E só pra deixar isso bem claro.

Yara: E eu faço também essa abordagem, tem alguns temas já atuais, por
exemplo, eu trabalhei todo o ciclo da siderurgia. A Açominas tem um mural
sobre a implantação da siderurgia e, agora, a Manesman tem uma série de seis
paineis que juntos formam um conjunto sobre a grande siderurgia, que vai da
chegada do minério até a expedição do (incompreensível). Isso também foi um
trabalho importante que eu faço, sobre a indústria do ferro que é das coisas
importantes em Minas.
Rita: E aproveitando essa questão aí, uma outra questão importante é essa
sua leitura da história de Minas. Tem alguma obra, obra escrita, da literatura ou
da história mesmo, que marca.

Yara: Eu consulto muito os historiadores. João Camilo de Oliviera Torres pra
mim é fundamental, e conforme o tema eu procuro autores relacionados aquele
tema. Como história geral eu vejo o João Camilo de Oliviera Torres.

Rita: E essa questão da literatura também, como fica. Por exemplo, no painel
da Assembleia isso é muito marcante, a presença da Arcádia.

Yara: Ah, sim, o que acontece, eu fiz uma série grande, sobre a vida de Tomaz
Antônio Gonzaga. Eu também mergulho, eu gosto muito dessa coisa,
iterariamente falando, cultural, desse lado da memória de Minas, e eu trabalhei
sobre Tomaz Antônio Gonzaga, eu trabalhei muito com Agripa Vasconcelos,
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sobre a história de Minas, com os livros, eu fiz 130 desenhos, eu sou fã da
história de Chica da Silva, Dona Bêja, toda essa coisa do passado, que eu
evantei com os livros dele, e fiz também toda a série de Drummond, As
Drummonianas, em que eu chamava todas as poesias de Drummond sobre
Minas Gerais. e depois meu último trabalho que já foi uma coisa muito pessoal
que foi sobre a vida dele com a família, através do poema A Mesa. Mas eu
sempre gostei de trabalhar literatura.

Rita: E vi que você trabalhou diretamente com o Drummond também, eu vi no
ourrcu!o.

Yara. É. trabalhei.

Rita: Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.

Yara: É, nossa relação começou quando eu fiz uma exposição dessas arcas
aqui (aponta para uma arca pintada que se encontra em sua casa) e ele foi pra
ver essa exposição, sem que eu soubesse, e no domingo, quando eu abro o
Jornal do Brasil, que era o jornal mais importante, tinha um poema dele pra
mim, falando do trabalho. Eu, muito emocionada, cheguei Minas, não tive
coragem de ligar, e escrevi uma cartinha pra ele, agradecendo, e mandando
uma gravura. Ele me responde com a primeira carta tá no livro, lindamente.
falando, esse lampião mágico, mágico lampião que vai iluminar meu quarto e
que ficou no quarto dele, na frente da cama dele, até a morte dele. Ele teve
esse quadro na frente da cama dele. E começamos então esse diálogo. Eu fiz.
ajudei a fazer um álbum que a Universidade editou com 6 artistas. Eu não
ousei fazer sozinha, chamei os outros artistas, colegas lá da Universidade, nós
fizemos esse álbum. Depois eu fiz um painel público e ele acompanhou isso. E
aí comecei a escrever sobre, ali na Avenida Amazonas, que foi destruído,
depois fizemos, eu fiz uma série chamada Drummonianas, que eram todos
quadros grandes, eram 2 metros, em forma de oratório e que eu fazia com ele,
sobre as poesias dele, e, então, depois, eu fui ao Rio e em conversa com ele
eu falei: olha. Drummond, eu já fiz tudo que tinha sua relação com Minas,
agora eu queria fazer uma coisa mais íntima, você, com você mesmo, e eu
achei este poema que eu acho que é uma síntese da sua vida, que é A Mesa.
Ele falou: Yara, é mesmo a minha biografia, junto à família. E então ele me deu
todos os retatos de família, me deu documentos de família, retratos de época.
que eu não tive coragem de ficar mais tarde, que eu passei pro Memorial de
Minas, pro Memorial dele lá em Itabira. Eu entreguei toda essa documentação
depois pro memorial, que eu achei que ficava aqui e eu morria e depois o povo
falava: essa trenheira velha da Yara aqui, vou jogar fora. Eu tive medo de
deixar essas coisas, então eu passei pro memorial. Achei também que deve
ficar aberto a todos, né, não ficar só pra mim. Eu também tinha caderneta do
Guignard, com anotações didáticas e tudo, que eu também erireqei à Escola
Guignard. Achei que não era legal ficar com isso.

Rita: É ficar em contato com o público, difundir informação.
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Yara: É, eu tentei também dar à Universidade 5C estudos de mural, ficou á na
Universidade, eu entreguei isso, na época da Ana Lúcia Gazola, era pra ser
metade, pôr em vidro, ia ficar exposto, a outra metade guardada. Isso foi pra
Escola de Belas Artes, mandaram pro CECOR, o CECOR mandou pra escola,
sso ficou cinco anos, de gaveta em gaveta, e ninguém tomou uma providência.
Eu tentei várias vezes e não consegui que a Universidade tivesse interesse,
que a Escola de Belas Artes tivesse interesse, então eu acabei indo lá e
tomando isso tudo e voltou, tá aqui comigo.

Rita: É, inclusive o estudo desse painel tá aí, que você me mostrou.
Yara: E, a Universidade simplesmente não se interessou pela guarda dessa
memória, a Escola de Belas Artes. Eu não tive como lutar contra essa
burocracia da Escola e a indiferença da Escola. Então começa aí a indiferença
da Escola, pelo seu passado, pela história dos professores, eles não tem o
menor interesse. Parece que não existiu a Escola antes deles. Agora também
eles não sabem dizer que daqui a 15 anos eles não vão existir.

Rita: Vamos ver, quem sabe não se faz algum trabalho sobre a história. né,
'(ara? E com relação à elaboração trabalho em si, à técnica, os materiais
utilizados. Você trabalhou com três assistentes né, Roberto Geraldo
Gonçalves, Maria Lúcia Marques e Olímpia Couto, como é que se dava essa
'elação?

"ara: Eram todos alunos meus de gravura. Então, eram bons alunos e eu,
então, chamei pra trabalhar, passado o desenho, ali é uma técnica é cerâmica
quimada a 800 graus né, se fazia, marcava a linha e então tinha que vir
acompanhando minha linha com a tinta cerâmica, que não é fácil o manejo
dela, né. Porque ela às vezes escorre muito e tudo. Inclusive tem que ter um
cuidado na preparação da tinta, pra que ela fosse líquida, tipo pastosa,
digamos assim, mas não escorresse, então esse seria o trabalho deles.

Rita: Então você fez o desenho, todo ele, e depois eles vieram passando a
tinta.

Yara: E ali também viemos trabalhando com bucha, você molha a bucha na
tinta e depois vem batendo a bucha. aquelas cinzas, digamos, é tudo com
oucha. tinha dia que o pessoal batia a bucha o dia inteiro, e eu trabalhava
depois em cima daquilo.

Rita: Você voltava então e via o trabalho...

Yara: Eu acompanhava o andamento e depois eu desenhava em cima daquilo.
Desenha mais, bate mais, menos, tem mais tinta. Eu dava os meios tons
assim, os meios tons foram dados desta forma.

Rita: E a escolha dos pigmentos. como se deu?

Yara: Era próprio da tinta mesmo, é uma tinta que o Portinari usou na São
Francisco. na Igrejinha da Pampulha, é sempre uma tinta básica, por exemplo,
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que eu usei na casa da Maria Elvira, tenho um painel bonito de cerâmica lá, na
varands. Todo, bem colorido. Tem tintas próprias pra isso, pro trabalho em
cerâmica.

Rita: E COmO era feito, você ia fazendo fazendo as faixas e ia desenhando, o
processo?

Yara: Eu não iembro bem, eu acho que isso deve ter ficado numa prancha
assim inclinada. E aí eu fazia o desenho aqui nesse pedaço, trabalhava aí em
volta, ficava pronto. Passava pra outra parte.

Rita: Então era pela cena...

Yara: Sim. Porque tudo isso ficava numerado. Porque agora eles abriram e
viram que tava tudo numerado. Pra montagem, claro. Então isso deve ter sido
feito, queimado e guardado. Eu não me lembro, mas deve ter sido isso.
Queimou pedaço por pedaço, queimou e guardou. Com a numeração.

Rita. Então já foi queimado com a numeração...

Yara: Sm, já tinha que ter essa numeração. (Interrupção)

Rita: Você estava falando a respeito da técnica dos azulejos

Yara: Pois é, de bucha, batendo, batendo e depois eu trabalhava em cima
daquilo. E a queima também. Essa queima foi feita, na época tinha aqui uma
cerâmica.

Rita: A Faiança.

Yara: É, a Faiança então fez isso.

Rita: E como se deu a escolha pela Faiança?

Vara: Só tinha ela. E agora não tem ninguém.
Rira 'o c abe um pouco da história da Faiança?

Vara. Não. não sei.

Rita: Onde ela ficava?

Yara: Eu não lembro. Agora, hoje em Belo Horizonte não tem um lugar pra
queimar, assim, de grandes proporções. Pra você queimar, você tem que ir a
lbirité, lá pros lados de lbirité, porque tem um cara que ainda faz.

Rita: E esse mural da Maria Elvira, você fez nele.

Vara: É.
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Rita: E em Belo Horizonte não tem.

Yaa: A cicade melhora, acaba

Rita: Se bem que Belo Horizonte é uma das mais poluídas do Brasil, eu tava
endo que ela tá mais poluída que São Paulo, ela tá cinza.

Vara: É, ela tá feia. Quando você olha a Avenida Amazonas você tem vontade
de chorar.

Rta: É. realmente, quando você passa ali.

)`ara. Ali tinha que ter um prefeito que fizesse, pode desmanchar esta casas,
mas tem que ter um recuo de três metros, pra fazer jardim. Então você pode
vender três, comprar cinco casas e fazer um complexo lindo e maravilhoso.

Rita: Fazer edifício? Um planejamento, né.

Yara: É. um planejamento, porque aquilo aH não tem solução. Vai ficar o que,
vai cair aos pedaços, aquelas casas..

Rita: Isso aqui você já falou, falou do processo, como que se deu o
acompanhamento do processo, de produção. E a instalação lá, com os
pedreiros, como que foi?

Yara: Pois é, isso aí eu não lembro. Eu devo ter acompanhado junto com o
ano enheiro responsável, que eu também não sei quem foi.

Rita: É. eu vou ter que tentar procurar lá, essas informações. E essa mudança,
você faz este desenho e depois passa para o azulejo. Como se dá essa
passagem?

Vara: A gente fazia a ampliação através de slide. Eu fazia o desenho, depois
tirava essa cena e projetava. Tirava outra cena e projetava. Através de
oro e çã o.

Rita: Que interessante, então era através da projeção.

Yara A projeção e eu desenhava.

Rita: Entendi. Você fotografava, projetava o slide e depois desenhava. Com
relação ao painel, acho que é isso mesmo. Em algumas questões que eu tava
conversando com o pessoal da área técnica, você sabe de alguma intervenção
que houve no painel, que foi comunicada, alguma outra coisa, nesses mais de
30 anos?

Yara: Não.

Rita: Porque eles perceberam que houve umas modificações.
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Yara: Não no desenho.

Rita: Não. não no desenho. Mas na estrutura.

Yara: Eu sei que eles injetaram lá uma cola, se isso foi feito de trás pra frente,
não sei. Deve ter sido. Porque não mexeram no painel não.

Rita: Na parte de trás houve mudança.

Yara: É. porque não caiu, nada.

Rita: Então você não sabe.

Yara: É, não sei.

Rita: E quais são os seus planos? Vamos terminar assim.

Yara: Ah, minha filha, quem que sabe? Eu acabei de fazer agora urna série e
fiz um pequeno painel de 3 metros e 30 pro Teatro da Cidade sobre o circo.
Então foi uma fase diferente na minha obra. Uma coisa alegre e bonita. Eu
agora mais uma vez, trabalhei com a história. Porque eu fui convidada pela
Câmara Federal pra fazer parte de um projeto do Ministro Aldo Rebelo que
escolheu 21 artistas. Escolheu 21 personagens da história da Brasil pra serem
transformados por 21 artistas em quadros que vão fazer parte agora da história
da Câmara e que vão percorrer o Brasil. E eu fui escolhida pra fazer Princesa
Isabel. ficou linda e foi uma coisa nova também, que eu tive que enfrentar um
tema, retrato, retrato mesmo. E o que eu faria a partir daquele retrato, então eu
já fiz o trabalho, já mandei. Agora eu tô numa fase em que como eu recebi o
prêmio (telefone).

Observações: a entrevista foi muito conturbada, com várias interrupções por
telefone e chegada e pessoas, o que atrapalhou o andamento da mesma.
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