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Maria Elena Venero Ugarte

Luana Aguiar

O artigo aborda conceitos da área de conservação e restauração a partir do relato e análises de 
intervenções em obras de arte que compõem o acervo de dois importantes museus europeus: 
Museu do Louvre (França) e Museu do Prado (Espanha). Assim mesmo, como trabalho que exige 
saberes especializados e permanente atualização, chamamos a atenção para a importância da 
profissionalização e a conseguinte regulamentação da profissão. Por debruçar-se em objetos de 
imensurável valor cultural e histórico, o trabalho do conservador-restaurador toma dimensões 
muitas vezes inesperadas e ocupa setores diversificados da sociedade, como veremos nos casos que o 
presente texto recupera.

Palavras-chave: Conservação - Restauração - Arte – História - Patrimônio

La Restauración todavía comienza y termi-
na como una interpretación de la obra (...) 
No sólo se trata de los aspectos físicos de 
cosas y lugares producidos por personas, 
sino también complejas cuestiones cultu-
rales en torno a creencias, convicciones y 
emociones, y en torno a significados esté-
ticos, materiales y funcionales. (MATERO, 
2000, apud VIÑAS, 2003, p.134)

1. Introdução

Desde a antiguidade, as obras de arte eram res-
tauradas, na maioria dos casos pelos próprios 
artistas que as produziam ou, sob encomenda, 
restauravam outras de épocas anteriores. Já no 
século XVIII, com a formação das noções de pa-
trimônio e identidade nacional, passam a ser va-
lorizadas com maior clareza as culturas do pas-
sado e os objetos que guardam suas marcas. À 
medida que se pensa a custódia do passado como 
forma de integração nacional, cresce, também, 

a preocupação pela salvaguarda de tudo aquilo 
que representa a memória coletiva (oficial). Des-
se tempo para a atualidade, os critérios de inter-
venção foram mudando até o momento em que 
a preservação se torna escopo de políticas de es-
tado.

Neste contexto cultural e ideológico, ao longo do 
século XIX, criam-se importantes coleções pú-
blicas de arquivos, museus e bibliotecas e, em 
consequência, surge a necessidade de capacitar 
novos profissionais que cuidem desses espaços 
de memória. O ofício do conservador-restaura-
dor se dá também sob estas circunstâncias e as 
teorias da conservação e restauração se confor-
mam primeiramente a partir do pensamento de 
artistas, arquitetos e historiadores, até chegar 
aos dias atuais em que a figura do cientista se faz 
também presente.

Seguindo o fio desta história, cabe neste texto 
pincelar algumas ideias atuais que circulam na 
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prática do profissional a partir de dois casos de 
restauração que tiveram lugar na França e na 
Espanha, países de grande tradição no campo. 
Estes, como outros tantos casos, nos ajudam na 
reflexão sobre a prática do conservador-restau-
rador que tem seu trabalho permeado por condi-
ções, juízos de valor, teorias e correntes de pen-
samento que incidem na tomada de decisões caso 
a caso.

2. Antecedentes históricos da Conservação e 
Restauração

A disciplina de Conservação e Restauração de 
Bens Culturais é relativamente nova no âmbito 
brasileiro. Segundo Beatriz Coelho (2011, p.13), 
a aposta na área dentro da academia data da 
década de 50, quando o professor Edson Motta 
cria duas disciplinas dentro da Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro: 
Restauração de Pinturas e Restauração de Obras 
de Papel. A iniciativa do professor Motta reper-
cutiu também em outras universidades brasilei-
ras, como na Universidade Federal da Bahia. Até 
então, as práticas de conservação e restauração 
eram assunto para ateliês de artistas e pessoas 
“habilidosas”, com certo talento para as manu-
alidades. 

No panorama mundial, as preocupações pela 
profissionalização do campo começam muito an-
tes, junto com a necessidade de abrir janelas para 
o diálogo com outras áreas do conhecimento e 
de inseri-lo na categoria das ciências. Um caso 
emblemático que representa este novo desenho 
multidisciplinar é do convite que recebe Louis 
Pasteur, em 1864, da academia de Belas Artes de 
Paris para ministrar um curso de física e química 
aplicada à arte (FRONER, 2008, p.5). Após algu-
mas décadas, já no século XX, principalmente na 
Europa, se intensificam os esforços por demarcar 

o território do especialista e se criam comissões 
para discutir a prática do profissional na área; 
assim, em 1930, reúnem-se, em Roma, duzentos 
profissionais (entre diretores de museus, histo-
riadores de arte e cientistas) para um encontro 
internacional sob o auspício do Escritório Inter-
nacional de Museus da Liga das Nações, com a 
proposta de estabelecer os métodos científicos 
para o tratamento do legado histórico e artístico 
universal (Op. Cit. p.8). Este encontro é o pon-
to de partida para a publicação de documentos 
internacionais que consolidam a noção de patri-
mônio artístico-cultural-universal, como é o caso 
da Carta de Atenas (1931) e a Carta do Restauro 
(1972), e que se propõem padronizar os crité-
rios epistemológicos, técnicos e científicos para a 
abordagem e tratamento dos bens culturais.

No final do século XX, as repercussões deste 
novo pensamento começam a aparecer no Brasil 
e, em 1979, é criado o Centro de Conservação e 
Restauração (CECOR), vinculado à Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), que, até hoje, 
representa um centro de referência em pesqui-
sa. Em 2008, a mesma universidade passa a 
oferecer o curso de Conservação e Restauração 
de Bens Culturais Móveis, desta vez em nível de 
graduação. Seguindo esta tendência, e também 
em nível de graduação, a Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel) e a Universidade Federal de 
Rio de Janeiro (UFRJ) criam seus próprios cursos 
entre os anos 2009 e 2010.

A consolidação da área, a partir da sequência de 
medidas que as instituições educativas e cultu-
rais, tanto brasileiras quanto estrangeiras, têm 
adotado, preparou um terreno em que se se-
meiam propostas diferenciadas, a partir de teo-
rias e reflexões vindas dos diversos campos de 
confluência que alimentam as práticas da con-
servação e restauração. Na atualidade, se espera 
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do conservador-restaurador um embasamento 
teórico consistente e multidisciplinar, junto à sua 
capacidade para transitar por diversas áreas do 
conhecimento e dialogar com outros profissio-
nais, confrontando opiniões, críticas e sugestões 
que provenham dessa rede de conhecimentos. 
A necessidade de uma postura crítica se torna 
cada vez mais um princípio, já que, em muitas 
ocasiões, as intervenções de restauro, principal-
mente quando se trata de obras de arte da alta 
cultura, criam um palco de debates acalorados e 
apaixonados, como nos casos que mostraremos 
a seguir.

3. Estudo de caso: Leonardo Da Vinci e A Res-
tauração do Século - Contexto e controvérsias 
na intervenção da obra A Virgem e o Menino 
com Santa Ana              
                          
O objeto que se coloca no centro das discussões 
é a obra que ocupou a vida de Da Vinci até sua 
morte, A Virgem e o Menino com Santa Ana, ex-
posta no Museu do Louvre - França. A proposta 
de intervenção da obra (limpeza e reintegração) 
estendeu-se por três anos; entre 2008 e 2009 fo-
ram realizadas as análises de diagnóstico com o 
propósito de determinar a proporção dos danos 
na superfície, já que o exame organoléptico (ob-
servação direta através dos sentidos) constatava 
alterações preocupantes na camada superficial. 
Em 2010 se decide pela intervenção, se forma 
um comité científico constituído por especialis-
tas em Da Vinci e se elege, por concurso público, 
a restauradora que executará o trabalho (LÓPEZ, 
2014). A partir desse momento, uma série de 
questões emergem e nos proporcionam subsí-
dios para reflexões éticas, teóricas e metodológi-
cas que pretendemos levantar neste artigo.
Desde o início, as reuniões do comité científico 
estiveram regadas a polêmicas. Por um lado, es-
pecialistas que se opunham à intervenção da obra 

seja por questão de gosto ou por acreditar que a 
remoção das camadas de verniz traria à tona as 
imperfeições de uma obra inacabada. A pintura 
que havia ocupado Da Vinci por longa data e que 
modificará até o final dos seus dias podia estar 
incompleta ou com falhas, e esta revelação po-
dia ser desastrosa para o mundo da arte. Talvez 
aqui se colocava em jogo a desconstrução de uma 
“aura” que blinda de qualquer imperfeição os 
pintores do renascimento.

A equipe que polemizava com este primeiro gru-
po estava conformada por especialistas com uma 
visão “mais científica”, e se colocavam a favor da 
Restauração por enxergar a pintura de Da Vinci 
através da sua materialidade, isto é, por ver uma 
imagem distorcida, com manchas e repintes que 
ameaçavam a sua legibilidade e estabilidade. Um 
outro motivo também reforçava a decisão a favor: 
a quantidade de camadas de verniz que a obra 
receberá em intervenções anteriores de Restau-
ração podia colocar em risco a camada pictórica 
pela força que exerciam sobre ela. Estas camadas 
de verniz também criavam uma superfície pou-
co homogênea, alterando o índice de refração e, 
portanto, as cores originais.

Estes dois pontos de vista que a Restauração de 
A Virgem eo Menino com Santa Ana nos permi-
tem e proporcionam refletir sobre o fato de que 
a intervenção “não é uma atividade neutra ou 
transparente para o objeto; pelo contrário, sem-
pre tem impacto sobre sua evolução, e implica a 
realização de um conjunto de eleições não ape-
nas técnicas, mas também ideológicas.” (VIÑAS, 
p. 91)1.  Amparados em Viñas, podemos dizer que 
uma obra de Da Vinci não é mais apenas um ob-
jeto do passado imerso no presente, ela é uma 
entidade que recolhe todo o espírito de uma civi-
lização e reconhece nela a essência dos cinco sé-
culos de história da “alta cultura”. Com este dado 
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ideológico, toda interferência, a qualquer nível, 
provoca e provocará sempre questionamentos 
éticos, identitários e políticos que ultrapassam o 
âmbito do objeto. Símbolo de uma cultura eru-
dita, ela não pode ser tocada sem que esse toque 
tenha o sabor da heresia; talvez seja este o senti-
mento daqueles que resistem ao seu tratamento. 
A própria nomeação de “Restauração do Século” 
dá uma dimensão notável, à altura do que a obra 
representa para a humanidade e, principalmen-
te, para a história da arte.

3.1. Análise da intervenção 

Os trabalhos foram executados no próprio labo-
ratório de restauro do Museu do Louvre, sob o 
comando do diretor do Departamento de Pintura 
do museu e a participação do Centro de Investi-
gação e Restauração dos Museus da França (C2R-
MF). As análises preliminares foram de substan-
cial importância para as decisões tomadas, tanto 
quanto foram durante todo o procedimento. Ló-
pez, em seu artigo sobre a Restauração da obra 
quinhentista, detalha todos e aponta dois deles 
usados pela primeira vez na pintura: a microto-
pografia e a imagem de alta resolução (p. 128). O 
conhecimento da técnica construtiva, dos mate-
riais usados, dos pigmentos etc., que as análises 
revelam, constituem uma etapa importante que 
não deve ser ignorada pelo restaurador. Lançar 
mão de todo o arsenal tecnológico e científico 
possível é uma condição para uma intervenção 
bem-sucedida. 

Após chegar a um consenso entre a comissão, de-
terminou-se que a primeira etapa focasse apenas 
na remoção das manchas mais visíveis da super-
fície, daquelas que interrompiam a legibilidade 
da imagem. No entanto, e trazendo conceitos 
brandianos2, é sempre um juízo de valor que vai 
determinar como avançar e o que sacrificar, as-

sim, após as primeiras deliberações optou-se por 
entrar na etapa de remoção de parte do verniz 
com o cuidado para não chegar a atingir a pelícu-
la que está em contato com a camada pictórica. 
Esta etapa potencializou as discórdias e causou 
o afastamento de dois especialistas da comissão 
que defendiam a mínima intervenção, inclusive 
do verniz, por considerar que atualmente não se 
dispõe do ferramental técnico e teórico para exe-
cutar a intervenção de forma mais controlável.

Superando todas as discrepâncias, finalmente fo-
ram retiradas da obra finas camadas de verniz e 
também os retoques de anteriores intervenções 
que estavam ocasionando distorções, para con-
cluir com a reintegração cromática. Teria sido a 
melhor opção? Esta pergunta é difícil de respon-
der, como é difícil decidir pelas soluções para o 
tratamento da obra, simplesmente porque “as 
alterações de um objeto podem ser valoradas de 
forma muito diversa pelos diferentes espectado-
res, inclusive num mesmo momento histórico 
(VIÑAS, p 106). Neste ponto, parece pertinente o 
conceito de palimpsesto que Viñas resgata quan-
do se refere à sucessão de textos que as obras de 
Restauração acumulam ao longo da sua trajetó-
ria. Quando se restaura uma obra, diz o autor, 
se restitui uma possibilidade de leitura, em detri-
mento de todas as outras leituras possíveis que 
ela guarda (p.117). A imagem deteriorada é tam-
bém uma leitura possível, pois transmite uma 
mensagem, conta a sua história; assim, a escolha 
de um texto pertence a instâncias que vão para 
além da intervenção propriamente.

Este estudo de caso deixa em evidência o valor 
subjetivo que toma conta dos objetos da Restau-
ração e revela o conflito de convicções, crenças e 
valores que lutam para prevalecer. O confronto 
de subjetividades, de poderes, de intelectos é um 
ingrediente sempre presente ao longo de toda a 
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atividade humana.

4. Estudo de caso: A Restauração do Caballero 
de la mano en el Pecho

A pintura El Caballero de la mano en el pecho é de 
autoria de El Greco, datada aproximadamente de 
1580. Retrata a figura de um nobre de identidade 
desconhecida que despertou muitas especulações 
devido às suas semelhanças com diversos perso-
nagens da história espanhola. O retrato perten-
ceu a um duque e depois passou a ser parte do 
acervo pictórico do Rei Felipe V até que, em 1819, 
foi levado para a reserva técnica do Museu do 
Prado (Espanha), onde se encontra até hoje. 

Em 1996 decidiu-se pela limpeza do quadro sob 
responsabilidade do especialista em obras de EL 
Greco, o restaurador Rafael Alonso. Após meses 
de intervenção, e concluída a limpeza, a obra foi 
para a Exposição de Barcelona, com algumas al-
terações que não deixavam ninguém indiferente, 
muito menos no meio de uma coletividade que a 
reconhece como traço da sua identidade nacional. 
Devido ao resultado do processo de limpeza, as 
polêmicas se estenderam por longos anos, o as-
sunto ocupava as conversas tanto de especialistas 
quanto de apreciadores da obra de El Greco. Até 
o meio político se fez presente quando, em 1999, 
um deputado leva o caso ao Congresso Nacional 
da Espanha e cobra explicações do governo. Mui-
tos pontos são observados nas audiências: pri-
meiro, o fundo do cavaleiro que muda de preto 
para cinza sugere uma limpeza severa que arran-
ca a cor escura original; segundo, a assinatura do 
autor quase desaparece e é coberta por uma ve-
ladura; terceiro, se reduz o tamanho da tela sob o 
argumento de não ser original e que foi ampliada 
num reentelamento. Na presença do diretor do 
museu e do secretário da cultura, o parlamentar 
aponta as transformações que a obra sofreu após 

a limpeza e contesta o argumento do restaurador 
que coloca sob suspeita a autenticidade da assi-
natura por estar com letras em maiúscula e ter 
erros ortográficos e traços toscos. O especialista 
é questionado pelo deputado com base em certi-
ficações anteriores que atestavam a originalidade 
da assinatura, muitas delas, diz ele, produzidas 
pelo próprio museu, inclusive após o termo do 
trabalho. Os debates estendem-se ao longo do 
ano de 1999 e ecoam na imprensa nacional com 
a alarmantes manchetes que incentivam as opi-
niões de amadores e profissionais, a favor ou em 
contra. Tal é o tamanho da comoção que, mais de 
uma década depois, o caso dá origem a um do-
cumentário sob o título Fondo para un caballero, 
(CANO, 2010).

Este caso, como o anterior, nos deixa refletir so-
bre a magnitude que as intervenções de restauro 
podem alcançar, mesmo que seja “apenas uma 
limpeza”. Discutir erros e acertos nos procedi-
mentos do restaurador não é o assunto de fácil 
conclusão, nem é a proposta deste texto. A polê-
mica ora relatada vem para constatar a amplitu-
de de questões éticas e estéticas que permeiam 
as discussões na conservação e restauração que, 
como vimos, não se colocam apenas na esfera 
técnica. Além do conhecimento científico, per-
passam no plano da Restauração, questões de 
representação e do imaginário sociocultural que 
orientam pronunciamentos ao respeito do tra-
balho do restaurador. Neste ponto, é oportuno 
resgatar a fala de Brandi quando afirma que “a 
obra vale pela atividade humana que a plasmou e 
não pelo valor intrínseco da matéria(...)” (2005, 
p.73). 

5. Considerações finais

Não são poucos os casos que causaram polêmi-
ca na área de conservação e restauração de bem 
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culturais. A modo de menção apenas, a recente 
polêmica centrou-se na escultura El Caballito de 
Tolsá, uma estátua equestre de Carlos IV da pra-
ça de Cidade do México; em 2013, um banho de 
ácido nítrico deixou a obra de bronze com aspec-
to alaranjado e verdoso. A escultura passou por 
uma nova Restauração em 2017 e sua reinaugu-
ração foi motivo de muita celebração por parte 
da comunidade mexicana. Como este, podemos 
citar também casos como da Virgem de Várez-
Fisa e do Ecce Homo, na Espanha; das estátuas 
de Marte e Vênus, em Roma; entre outras tantas 
intervenções que passaram à história pela reper-
cussão nacional e o impacto no cotidiano. 

Para amarrar as reflexões que esses casos moti-
vam, algumas considerações nos parecem impor-
tantes: a) toda e qualquer intervenção no objeto 
social deve estar precedida de um total entendi-
mento por parte do profissional de seu potencial 
simbólico, mesmo que se trate de um patrimônio 
modesto, termo este emprestado de Waisman 
(1992, apud VIÑAS, 2013, p.34) para referir-se a 
um objeto de um só indivíduo ou família. Como 
objeto cultural, a relevância do objeto a ser res-
taurado reside naquilo que é capaz de resgatar no 
plano afetivo, identitário ou histórico; pessoal ou 
social. b) quando falamos de passado e dos ob-
jetos que vieram desse tempo, devemos sempre 
estar atentos para questionar o nosso entendi-
mento da história e do conceito de autenticidade 
que transita em nossas argumentações, já que o 
passado sempre é reconstruído com elementos 
disponíveis no presente e, portanto, pretender 
resgatar a autenticidade da obra, isto é, a obra 
como era no seu tempo de criação, resulta em 
um esforço ilusório; podemos resgatar dela ape-
nas seu protoestado3, ou seja, aquilo que o agente 
da intervenção escolhe como grau satisfatório de 
autenticidade, e isto, evidentemente, é um valor 
mutável.

Para finalizarmos, podemos dizer que, embora 
intervir em objetos de memória provoque aca-
loradas discussões, acreditamos que estar cons-
ciente da fragilidade das certezas, dará ao pro-
fissional maior serenidade para atuar no campo 
da Restauração, questionando-se sempre sobre 
seus conceitos, seus métodos e suas soluções, 
para retirar da obra não apenas os vernizes e os 
repintes, mas, principalmente, deixar à luz das 
novas gerações o seu percurso e o brilho da sua 
história. Privilegiar a instância histórica ou a es-
tética, conforme os preceitos brandianos, deverá 
ser uma decisão caso a caso, mas seja qual for a 
escolha, o registro da trajetória da obra deverá 
estar sempre em pauta. 

Estas reflexões, e todo o arcabouço teórico que 
está por trás da conservação e restauração, per-
mitem enxergar com mais afinco a extrema ne-
cessidade de tornar a profissão regulamentada e 
cada vez mais estudada em salas de aula e cen-
tros de pesquisa.

Maria Elena Venero Ugarte é graduanda pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Luana Aguiar é mestre pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro.

NOTAS

1 Tradução livre
2 Cesare Brandi é uma das figuras de grande des-
taque na área de restauração do século XX.
3 O conceito de “protoestado” é amplamente 
abordado por Salvador Viñas (2003) em seu li-
vro.
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