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RESUMO

Este projeto de pesquisa se deu a partir da constatação da ausência de um modelo de catalogação universal de obras de arte capaz de abarcar as exigências das produções

contemporâneas, conjuntamente, a presente pesquisa pretende dar prosseguimento à Catalogação e Documentação Fotográfica das 566 obras e objetos (Até o momento da

elaboração deste projeto de pesquisa, haviam sido catalogados cerca de 225 obras e objetos. Nota do autor), desenvolver um novo modelo de catalogação a partir de uma junção

de métodos já utilizados e da reflexão e observação sobre a prática do uso dos mesmos, assim como aplicá-lo na própria catalogação da coleção já citada - localizada no imóvel

denominado Chácara Santa Eulália - a fim de ter como resultado final um novo modelo de classificação de obras de arte em formato de formulário. Colecionadora meticulosa,

Priscila Freire possui registro de toda sua coleção de arte e objetos registrada em cadernos com descrição de cada peça acompanhada, muitas vezes, de observações pessoais

sobre a obra e memórias por ela evocadas. No primeiro momento nosso trabalho começou com o registro fotográfico com os recursos precários de que dispúnhamos. Essas

fotografias, bem como um primeiro levantamento realizado em 2005, serviram como nosso roteiro inicial. Ao longo deste processo, também foi realizado o trabalho de

levantamento de exemplos de como são catalogadas as obras de arte em diferentes museus de diferentes partes do mundo (Metropolitan Museum de NY, Inimá de Paula em

Belo Horizonte, LEEUM em Seul) e de entendimento dos métodos utilizados por eles ao relacionar o próprio acervo. A atividade, desde este ponto do processo, tem sido

composta essencialmente por pesquisa de campo e é realizada pela equipe composta por Adriano Gomide (orientador), Samuel Martins (técnico de informática), Sheila Mara

Silva (técnica de catalogação acervos) e Lucas Pederneiras (bolsista). Ela consiste na elaboração e criação de uma tabela na qual constará todos os dados referentes a cada um

dos objetos de arte da coleção, etiquetagem das obras, organização de arquivos referentes às peças - como centrar todas as fotos que possuem um mesmo objeto de arte em

uma só pasta, criando assim um acervo do histórico da obra, contendo dados sobre empréstimos e exposições que participou -, auxiliar e formular métodos mais produtivos e

funcionais para a catalogação dos mesmos. Devido à peculiaridade da coleção doada à Escola Guignard/UEMG que encontra-se na casa da colecionadora a sra. Priscila Freire é

quem nos acompanhará durante toda a pesquisa ajudando-nos a identificar cada peça ou objeto de sua coleção. Há ainda planos de que ela grave um pequeno depoimento

sobre cada peça ou objeto. O trabalho inicial de catalogação, localização e documentação fotográfica das obras e objetos da Coleção Alberto e Priscila Freire foram realizados

utilizando-se a catalogação feita em 2005 pela conservadora Natércia Pons como dito anteriormente. Essa catalogação inicial, que nos serviu de guia até o momento, necessita

ser atualizada à luz de referenciais de catalogação utilizada em museus. Em consulta realizada junto a técnicos em catalogação do Museu Mineiro (Vinícius Duarte Moreira e

Sheila Mara Silva de Oliveira, ambos lotados na DIRETORIA DE GESTAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais) nos foi

recomendada a utilização dos métodos lá utilizados e que compreendem a utilização do THESAURUS Para Acervos Museológicos (FERREZ e BIANCHINI 1987). Iniciada a

normatização verificamos que a parte referente às artes plásticas não é suficientemente abrangente para incorporar algumas mudanças fundamentais havidas nas artes plásticas

depois que o livro foi escrito. Como exemplo citamos o caso da fotografia que, no THESAURUS Para Acervos Museológicos recebe a classificação de “Termo Genérico -

DOCUMENTO FOTOGRÁFICO” sem a possibilidade de ser incluída nas artes plásticas. A obra de uma artista como Rosângela Rennó, aluna da Escola Guignard, não receberia

a classificação adequada. Desde o inicio das atividades, em maio de 2016, foram catalogadas aproximadamente 150 peças, dentre peças de cerâmica, quadros de Guignard, e

outras obras de artes visuais. 
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