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RESUMO
Este trabalho consiste numa pesquisa sobre gestão de coleções museológicas. O
objetivo foi implementar campos no Sistema ACERVUS para catalogar a Coleção de
Etnologia do Museu Câmara Cascudo (MCC) da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN). Também foram sugeridos outros processos que permitam um gerenciamento
adequado deste patrimônio. Para isto, ancorou-se principalmente em normas e políticas
museológicas. O Sistema ACERVUS foi desenvolvido pela Superintendência de Informática
da UFRN e possibilita a inclusão de campos conforme a necessidade de cada coleção. Para
que estas intervenções estejam em consonância com as exigências da Gestão da Informação
e os princípios museológicos, as seguintes ações foram realizadas: análise das legislações,
diretrizes e normas relacionadas a estas temáticas; levantamento documental e do fluxo da
Coleção de Etnologia do MCC e a realização de entrevistas no formato de grupo focal. A
intenção foi discutir as necessidades informacionais e, assim, poder contribuir de forma mais
assertiva para a melhoria do Sistema ACERVUS. Estes procedimentos foram norteados pela
metodologia da pesquisa-ação. Neste método, o pesquisador é concomitantemente
participante da pesquisa e, por sua vez, busca resolver ou esclarecer problemas propostos na
situação observada. Como sustentação teórica, foram pesquisados autores que versam sobre
Gestão da informação, Sistemas de informação e Gestão de coleções. A principal dificuldade
encontrada neste trabalho foi o fato de que todos os objetos deste estudo estavam em fase de
implantação, reestruturação ou transformação. Como resultados, os campos no Sistema
ACERVUS para a catalogação da Coleção de Etnologia do MCC foram efetivamente
criados. Também foram apresentadas propostas que possibilitem o gerenciamento de
coleções conforme recomendações do Comitê Internacional de Documentação do Conselho
Internacional de Museus. Espera-se que esta pesquisa contribua para dar maior
acessibilidade aos acervos da UFRN.
Palavras-chave: Gestão da informação. Gestão de Coleções - Museu Câmara Cascudo.
Coleção de Etnologia. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sistema ACERVUS.

ABSTRACT
This work consists of a research on the management of museum collections. The
objective was to implement fields in the ACERVUS System to catalog the Collection of
Ethnology of the Museu Câmara Cascudo (MCC) of the Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). Other processes have also been suggested that allow an adequate
management of this patrimony. For this, it was anchored mainly in museological norms and
policies. The ACERVUS System was developed by the IT Superintendence of UFRN and
allows the inclusion of fields according to the needs of each collection. In order for these
interventions to be in line with the requirements of Information Management and
museological principles, the following actions have been carried out: analysis of legislation,
guidelines and standards related to these themes; documentary and flow survey of the MCC
Collection of Ethnology and conducting interviews in the focus group format. The idea was
to discuss the informational needs and, thus, to contribute more assertively to the
improvement of the ACERVUS System. These procedures were guided by the actionresearch methodology. In this method, the researcher is concomitantly participating in the
research and, in turn, seeks to solve or clarify proposed problems in the observed situation.
As theoretical support, authors were researched dealing with information management,
information systems and collections management. The main difficulty found in this work
was the fact that all the objects of this study were in the phase of implantation, restructuring
or transformation. As results, the fields in the ACERVUS System for cataloging the MCC
Collection of Ethnology were effectively created. Proposals were also made to enable the
management of collections according to the recommendations of the International
Committee of Museums of the International Council of Museums. It is hoped that this
research contributes to give greater accessibility to UFRN's collections.
Keywords: Information management. Collection Management. Ethnology Collection.
Museu Câmara Cascudo. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. ACERVUS.
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1 INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, a quantidade e a complexidade das informações nas mais diversas
instituições vêm crescendo a uma velocidade exponencial, estimulada principalmente pelo
advento das novas tecnologias. Diante deste fator, organizar essas informações tornou-se uma
tarefa crucial das organizações. A informação é imprescindível para a realização das
atividades nas organizações, podem subsidiar desde a elaboração de gestão de políticas
públicas até as questões de preservação do patrimônio cultural. Desta forma, é considerada
um componente intrínseco de praticamente tudo que é feito em uma organização (MARTINS
et al, 2016; CHOO, 2003). Assim, gestão da informação se apresenta como um elemento
norteador de grande relevância no universo organizacional. Suas práticas permitem a
utilização de ações estratégicas para solucionar problemas e otimizar tarefas, assim como
possibilita que os gestores tomem decisões mais assertivas referentes à qualidade dos seus
produtos.
Gerir a informação é coordenar de forma eficiente e eficaz o ciclo informacional de
uma organização. Este ciclo compreende o planejamento e o desenvolvimento de sistemas
desde a obtenção das informações até a sua distribuição, uso, preservação e segurança. É
importante enfatizar que “a informação é um recurso estratégico que deve estar alinhado aos
requisitos legais e políticos do negócio e, como qualquer recurso, deve ter sua produção e uso
gerenciados adequadamente” (MIRANDA, 2010, p. 99). Nesse sentido, as organizações
públicas tem buscado apropriar-se dos sistemas de gestão da informação como forma de
proporcionar melhorias em seus acessos, tendo em vista, inclusive, a necessidade de
transparência que surge como uma obrigação na atualidade. É a partir da adoção de boas
práticas que se fortalece a credibilidade da informação.
No campo museal, a gestão da informação através das ferramentas apropriadas é a
maior aliada na preservação de bens culturais. Por outro lado, a ausência desta gestão os torna
vulneráveis, causando grande preocupação aos profissionais que atuam nestes espaços. Para
que haja uma adequada utilização das coleções pelos seus diversos usuários, critérios de
acessibilidade, preservação e divulgação devem ser instituídos e obedecidos. Portanto, é
fundamental a existência de um sistema que garanta a organização, o controle e a
disseminação dos dados inerentes a estes patrimônios.
Considerando esse contexto, e preocupada em promover o gerenciamento do acervo
sob sua guarda, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através da sua
Superintendência de Informática (SINFO), está desenvolvendo um sistema informatizado
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denominado ACERVUS. Trata-se de um sistema que possibilita aos gestores das coleções,
autorizados pela SINFO, a inserção de campos variados adequando-o à realidade e
especificidade de cada acervo. Definido como “um sistema de gerenciamento dos acervos
artísticos, históricos e museológicos de unidades da UFRN, voltado para o armazenamento de
documentos e multimídia” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE).
O ACERVUS, atualmente na versão 1.2.0., começou a ser desenvolvido em 2016 por
exigências da Auditoria Interna da UFRN ao constatar fragilidade no registro das informações
dos acervos que impossibilitava o seu controle por parte da Instituição.
Semelhante constatação já havia sido percebida pela autora quando, ao assumir a
gestão da Coleção de Etnologia do Museu Câmara Cascudo (MCC) da UFRN, buscou
investigar a formação desta coleção. Trabalho este que teve como resultado uma monografia
de especialização que versava sobre o surgimento das coleções desse museu.
Criado em 1960, como Instituto de Antropologia através da Lei Estadual nº 2.694, o
Museu Câmara Cascudo é uma unidade subordinada a Reitoria da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte e constitui-se como pioneira nas pesquisas da UFRN (SANTOS, 2010).
Este museu possui em sua estrutura três setores que custodiam acervos museológicos:
Paleontologia, Arqueologia e Etnologia. Este último detém relevante acervo no campo
cultural brasileiro composto por onze coleções: Etnologia Indígena; Afro-brasileira; Arte
popular; Arte sacra; Arte pesqueira; Ciclo da cana; Ciclo do couro; Rendas de bilro; Rendas
de agulha e bordado; Talha e Uso doméstico e pessoal que, somadas, perfazem
aproximadamente quatro mil itens. Os dados produzidos sobre estas peças são inúmeros
como, por exemplo, fichas de registro, controle de localização das peças, controle de acesso
de pessoas, controle das vistorias dos espaços de guarda e exposição, fichas de estado de
conservação, movimentação das peças, além de relatórios diversos.
Em seus três setores anteriormente citados, o MCC possui um volume considerável de
bens para conservar, pesquisar e disseminar conhecimentos para os mais diversos usuários
sejam eles pesquisadores, funcionários ou visitantes. As boas práticas de gestão da
informação do acervo museológico são fundamentais tanto para a preservação das coleções e
de suas informações como para imprimir melhor qualidade no atendimento aos usuários nas
mais variadas atividades como documentação, conservação, concepção e realização de
exposições, ações educativas, de divulgação ou pesquisa.
Outros espaços da UFRN também apresentam coleções. Para citar alguns, temos o
Museu do Seridó, o Museu de Morfologia e o Núcleo de Arte e Cultura (NAC). Diante do
numeroso patrimônio e diversificados tipos de usuários, faz-se necessário perceber como o
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Sistema ACERVUS integrará todas essas coleções de forma padronizada, segura e acessível.
Há uma política para o gerenciamento destas coleções para que o sistema possa disponibilizar
os dados de forma a atender às exigências que as regulamentam? Como citado anteriormente,
o sistema implantado busca atender os acervos da UFRN, sejam eles museológicos ou não.
Deste modo, o que é acervo para UFRN?
Para compreender melhor estas situações e perante a nova demanda informacional
provocada pela implantação deste novo Sistema, buscou-se como objeto de pesquisa a
Coleção de Etnologia do MCC e sua inserção no ACERVUS. Para direcionar este estudo, foi
formulada a seguinte questão:
Quais são os campos e processos necessários para gerir a Coleção de Etnologia do
MCC no Sistema ACERVUS de acordo com exigências estabelecidas pela gestão da
informação e pelos órgãos que regem as coleções museais?
Propõe-se como objetivo geral formular campos para catalogação e sugerir processos
no Sistema ACERVUS para gerir a Coleção de Etnologia do MCC dentro das normas e
políticas que permeiam as coleções museológicas e sob a perspectiva da Gestão da
Informação.
Foram definidos como objetivos específicos: 1. Levantar a documentação do acervo de
Etnologia do MCC identificando as informações geradas; 2. Mapear o fluxo informacional do
acervo de Etnologia do MCC; 3. Investigar as leis que regem as políticas de gestão de acervos
museológicos detectando as melhores práticas nesse cenário; 4. Identificar a necessidade de
informação para o gerenciamento da coleção de Etnologia a fim de adequá-la ao Sistema
ACERVUS embasado em normas e padrões de excelência.
Profissionalmente, o desenvolvimento desta pesquisa é de grande relevância, uma vez
que a autora é a responsável pelo acervo de Etnologia do MCC, o que motivou a escolha desta
coleção para a produção deste trabalho, e Coordenadora das seções de Documentação e
Conservação do acervo da Instituição. Neste sentido, a pesquisa nesta área possibilitará a
ampliação de conhecimentos específicos conduzindo, assim, a uma atuação mais eficiente no
desempenho das atividades.
Deste modo, expandir as reflexões sobre as práticas atuais na área de gestão da
informação é fundamental para incutir práticas que permitam assegurar que mesmo com
eventuais mudanças de servidores, ocasionadas por aposentadoria ou remoção do setor, as
informações possam ser retomadas evitando-se a dispersão, alteração e desaparecimento de
dados das coleções.
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Ao analisar as práticas de gestão das informações, será possível subsidiar o
planejamento e a implementação de políticas mais eficientes e, assim, potencializar o acesso
de forma adequada a este acervo museológico com a finalidade de torná-lo fonte de referência
para a comunidade, principalmente a científica. Outrossim, com um sistema de recuperação
de informação eficiente é possível transformar o acervo em fonte de pesquisa, servindo de
instrumento difusor de conhecimento e, desta forma, alimentar o propósito de uma instituição
universitária.
Quanto ao campo social, tratar dessa temática permite o uso adequado de um acervo
de alto valor cultural, possibilitando mais acessibilidade aos usuários com informações
seguras e de qualidade. Ou seja, almeja-se disponibilizar os dados do acervo transformandoos em informações e/ou conhecimento para usuários que deles necessitem em tempo hábil, no
formato esperado e na quantidade apropriada.
Institucionalmente, contribui-se para empreender melhorias, fortalecer e divulgar o
sistema ACERVUS que se encontra atualmente em fase de implantação e, por conseguinte,
preservar e divulgar o acervo do MCC. No cenário científico, a adoção de práticas comuns à
gestão da informação direcionada à gestão de coleções museais é um tema relevante e pouco
abordado a nível local.
Por fim, pretende-se produzir um trabalho de excelência para a UFRN, que poderá
disponibilizar adequadamente as informações sobre seu significativo acervo devolvendo à
sociedade o conhecimento aqui produzido e, principalmente, promovendo a preservação, a
pesquisa e a disseminação do patrimônio cultural salvaguardado pelo Museu Câmara
Cascudo/UFRN, que poderá, assim, cumprir o seu papel de semear o conhecimento enquanto
principal Museu do Estado do Rio Grande do Norte.
A presente pesquisa encontra-se estruturada em sete capítulos: 1. Capítulo
introdutório; 2. Procurou traçar um embasamento teórico sobre gestão da informação,
abordando principalmente os fluxos informacionais; 3. Discorre sobre a gestão de acervo em
museus universitários; 4. Enfatiza a importância do sistema de informação para a preservação
de acervos museológicos; 5. Trata dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa,
neste caso a pesquisa-ação; 6. Discute, analisa e constrói os campos e as propostas de
intervenção no sistema ACERVUS seguindo as quatro fases da pesquisa-ação: 6.1 Fase
exploratória, situando o universo pesquisado, que neste caso foi à coleção de Etnologia e o
sistema ACERVUS; 6.2 Fase de pesquisa aprofundada, com o levantamento do sistema
informacional da coleção de etnologia do MCC, o mapeamento do fluxo informacional e as
legislações, abarcando as mais gerais de âmbito internacional até as mais específicas criadas
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pelo MCC; 6.3 Fase de Ação: neste ponto, foi utilizado o método de grupo focal com dois
grupos distintos: o primeiro com a participação dos potenciais usuários do sistema
ACERVUS e, com base no que foi conjecturado, partiu-se para um novo grupo focal desta
vez com o desenvolvedor do Sistema e o museólogo do MCC para entender melhor o sistema
e encaminhar as ideias sugeridas pelo primeiro grupo; 6.4 Fase de avaliação: foi avaliado o
sistema ACERVUS e apresentados os campos julgados relevantes para compor o sistema.
Também foram apontadas algumas observações que podem dinamizar os processos
museológicos neste sistema. E por fim o capítulo 7 com as considerações finais destacando as
dificuldades e relevâncias desta pesquisa.
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2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Considerando que a informação deve suprir as necessidades do usuário, Choo (2003,
p. 102) discorre: “A informação será considerada valiosa se satisfizer o estado visceral de
intranquilidade que originou a necessidade de informação”. Em seu modelo processual de
administração da informação, Choo (2003, p. 404) trata dos processos que norteiam uma
Gestão da Informação e elenca: a identificação das necessidades de informação; a aquisição
da informação; a organização e armazenamento da informação; o desenvolvimento de
produtos e serviços de informação; a distribuição da informação e o uso da informação. Este
modelo processual de gestão da informação é um ciclo contínuo de atividades informacional
interligadas para serem processadas. Deste modo, Choo considera a informação um recurso
estratégico, que possibilita a efetiva combinação e emprego de outros fatores de produção e
relata que a principal demanda do ambiente e do uso da informação é a necessidade de
solucionar problemas.
Para Tarapanoff (2006, p. 23),
O ciclo informacional é iniciado quando se detecta uma necessidade informacional,
um problema a ser resolvido, uma área ou assunto a ser analisado. É um processo
que se inicia com a busca da solução a um problema, da necessidade de obter
informações sobre algo, e passa pela identificação de quem gera o tipo de
informação necessária, as fontes e o acesso, a seleção e aquisição, registro,
representação, recuperação, análise e disseminação da informação, que, quando
usada, aumenta o conhecimento individual e coletivo.

A informação é um elemento que impulsiona as organizações, por isso, é
imprescindível saber gerenciá-la para o seu sucesso. Saber gerir não significa simplesmente
fazer uso da tecnologia informacional. Como bem considera Barbosa (2008), as tecnologias
de informação potencializaram a produção e a disseminação da informação de maneira
crescente. Contudo, faz-se necessário o desenvolvimento de uma perspectiva abrangente da
informação, visto que apenas investir em tecnologias não é o suficiente para garantir uma
gestão informacional eficiente (DAVENPORT, 1998). Deve-se ter em mente que apenas
quando o resultado da informação alcançar as necessidades de informação dos usuários é que
a informação cumpre o seu papel.
Na obra “Ecologia da Informação”, Davenport (1998) discorre sobre a relação da
estratégia da política e do comportamento pessoal ligada à informação e apresenta variáveis
que compõem o ambiente informacional de uma organização. Essa abordagem ecológica da
informação tem seu foco na forma como as pessoas criam, distribuem, compreendem e usam
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a informação. Assim, a tecnologia é apenas mais um item no ambiente de informação não
sendo responsável por operar transformações.

Nessa visão ecológica, Davenport (1998)

propõe compreender e administrar o ambiente como um todo. Segundo o autor, o homem
deve estar no centro do mundo da informação e a tecnologia a serviço dele, e não o contrário,
e que os tomadores de decisão precisam ter um olhar holístico sobre as informações geradas
no ambiente da organização. Cita ainda os itens necessários para compor o ambiente
informacional: 1) Estratégia da informação – quais informações são prioritárias e como
podem ser úteis; 2) Política informacional: traça as diretrizes para a gestão e o uso das
informações e as relações de poder e hierarquia; 3) Cultura e comportamento informacional:
como as pessoas lidam e quais são os valores e crenças em relação à informação; 4) Equipe
especializada em informação; 5) Processo de gerenciamento informacional: enfatiza a
importância dos fluxos e dos processos informacionais; 6) Arquitetura da informação: são os
recursos utilizados pela organização em prol de suas necessidades de informação. Neste
modelo, estrutura-se uma forma de como compreender e planejar os componentes do
ambiente informacional (DAVENPORT, 1998).
Em relação às organizações preocupadas com a gestão da informação, McGee e
Prusak (1994, p. 5) afirmam que “a criação, captação, organização, distribuição, interpretação
e comercialização da informação são processos essenciais” para seu bom andamento. Os
autores conceituam a GI como a capacidade de recuperar, tratar, interpretar e utilizar a
informação de forma eficaz.
Detlor (2010, p. 103), em seu artigo Information Management, assim define Gestão da
informação,

Gestão da informação é a gestão dos processos e sistemas que criam, adquirem,
organizam, armazenam, distribuem e usam informações. O objetivo do
Gerenciamento de informações é ajudar pessoas e organizações a acessar, processar
e usar informações de forma eficiente e eficaz. Isso ajuda as organizações a operar
de forma mais competitiva e estratégica e ajuda as pessoas a realizar melhor suas
tarefas de modo bem informado.

Quando esses processos informacionais são gerenciados com rigor, a informação toma
o rumo correto, alcança uma medida adequada para quem lhe é de direito, no tempo certo e a
um menor custo. A grande preocupação da gestão da informação é administrar todo o ciclo
informacional desde a criação ao uso da informação em prol da melhoria da organização. O
propósito é sempre reduzir as despesas e as incertezas assim como agregar e criar novos
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valores por meio da introdução de novos produtos e serviços baseados em informação
(DETLOR, 2010).
Nas organizações há sempre uma grande variedade de recursos de informação a serem
geridos como, por exemplo, as informações armazenadas em banco de dados ou encontradas
em documentos e relatórios. Para Detlor (2010), gerenciar a tecnologia da informação é
fundamental no ambiente organizacional como forma de transformá-la em ativo estratégico e,
assim, atrair vantagens competitivas.
Para Valentim et al (2008), a gestão da informação é um conjunto de estratégias com a
finalidade de identificar as necessidades informacionais, mapear os fluxos formais de
informação nos diferentes ambientes da organização tais como coleta, filtragem, análise,
organização, armazenagem e disseminação, com o objetivo de facilitar as atividades do dia a
dia bem como a tomada de decisão no ambiente. Para a autora não basta que as informações
estejam armazenadas em bases de dados, bibliotecas, arquivos ou museus, para produzir
conhecimento,
este somente se efetiva a partir de uma ação de comunicação mutuamente consentida
entre a fonte (os estoques) e o receptor: a produção dos estoques de informação não
possui um compromisso direto e final com a produção de conhecimento
(VALENTIM, 2002, p. 14).

Entre os objetivos da gestão da informação, segundo Valentim e Teixeira (2012,
p.153), está o gerenciamento das informações dos ambientes, tantos os internos quanto os
externos, como forma de facilitar o acesso, o compartilhamento e a disseminação, que podem
ser através de documentos ou sistemas com o propósito de transmitir o conhecimento entre
indivíduos. Para Nascimento et al (2016, p. 36), “a gestão da informação atua no âmbito dos
fluxos formais ou estruturados”, ou seja, refere-se à informação que está gravada em algum
tipo de suporte. Discorre ainda, que para realizar a gestão da informação deve-se iniciar “com
o levantamento das necessidades e demandas de informação, cujas atividades envolvem desde
o estudo dos ambientes e fluxos informacionais, até as características da informação e do
conhecimento gerados na organização” (NASCIMENTO et al, 2016, p. 36).
Apesar de conceitos diversos, para a maioria dos autores a gestão da informação
inicia-se com a identificação das necessidades de informações dos sujeitos nas organizações
buscando encontrar e potencializar os mais variados recursos informacionais com o intuito de
adaptá-los às incertezas do ambiente.

20

Sobre a complexidade do conceito de gestão da informação, Leite (2011, p.103)
discorre,
Estabelecer um entendimento definitivo e universal de gestão da informação é uma
tarefa complexa, talvez impossível. A literatura registra diversas abordagens e
conceitos de gestão da informação cujos delineamentos são diretamente
influenciados pelo contexto a partir do qual são originados. O fato é que nenhuma
perspectiva isoladamente é unânime e nenhuma disciplina é auto-suficiente [sic] na
determinação pura de gestão da informação. Disso, depreende-se uma natureza
interdisciplinar teórica e prática deste campo.

De um modo geral, os autores anteriormente citados compactuam do pensamento que
a gestão da informação é fundamental para uma organização no sentido de torná-la de
excelência e consideram que o usuário deve ser reconhecido como prioridade neste
gerenciamento informacional. Boas práticas de gestão de informação auxiliam na tomada de
decisão acertada e dessa forma gera melhorias no desempenho dos ambientes. Deste modo,
verifica-se que não é possível alcançar êxito em uma organização sem uma eficiente e eficaz
gestão da informação. Para Miranda (2010, p. 99),

Fazer gestão da informação significa dirigir e dar suporte efetivo e eficiente ao ciclo
informacional de uma organização, desde o planejamento e desenvolvimento de
sistemas para receber as informações à sua distribuição e uso, bem como sua
preservação e segurança. A informação é um recurso estratégico que deve estar
alinhado aos requisitos legais e políticos do negócio e, como qualquer recurso, deve
ter sua produção e uso gerenciados adequadamente.

Manter-se atualizada deve ser uma preocupação constante de toda organização
principalmente no tocante aos métodos e técnicas informacionais com a finalidade de torna-la
mais competitiva e apta a perceber as oportunidades e ameaças e, assim, conseguir sobreviver
à enxurrada de novidades apresentadas a cada segundo e que muitas vezes causam alterações
em seu ambiente.
O mercado atual espera que as organizações possam atender aos anseios dos usuários
de forma plena, principalmente de forma rápida, em uma sociedade que não quer esperar. É
dever do setor público primar pelas transparências de seus atos, ou seja, disponibilizar de
forma eficiente as informações que transitam em suas organizações. Para isso, faz-se
necessário conhecer bem o fluxo da informação para melhor organizá-la e compartilhá-la e
assim alcançar êxito em seu gerenciamento.
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2.1 FLUXO INFORMACIONAL
Um dos grandes desafios enfrentados pelas organizações é saber como lidar com a
informação e como abordar o fluxo informacional para um tratamento, organização,
distribuição e disseminação de informações de forma adequada, relevante e de fácil acesso ao
usuário.
Para cada organização há diversos tipos de informação e fluxos que estão em
constantes transformações, pois são suscetíveis de mudanças dependendo do ambiente e da
situação. Este “caráter dinâmico do funcionamento dos subsistemas e do processamento das
informações é reflexo do dinamismo do fluxo informacional” (GARCIA; FADEL, 2010,
p.222).
Para Valentim (2010), não há ambientes informacionais sem fluxo de informação
sendo estes fluxos constituídos de duas maneiras: fluxo informacional formal e fluxo
informacional informal. Primeiramente, o fluxo informacional formal ou estruturado é aquele
que é visível. Normalmente é embasado em normas pré-estabelecidas para que haja uma
sistematização da informação produzida seja no ambiente interno ou externo. Podem ser
registrados em suporte eletrônico ou de papel e seu fluxo transita por meio de sistemas de
informação informatizado, por correio, etc. Geralmente, é gerenciado de modo que a
informação seja organizada, tratada e disseminada, com a garantia do acesso facilitado.
Os fluxos formais ocorrem de três formas: horizontalmente, quando perpassa por
diferentes unidades organizacionais de igual nível hierárquico; transversalmente, quando as
unidades organizacionais e os níveis hierárquicos são diferentes; e por último, os verticais,
constituídos por diferentes níveis hierárquicos de uma mesma unidade na organização
(VALENTIM, 2005).
O segundo tipo de fluxo é o informacional informal ou não estruturado, que obedece a
um caráter invisível. É constituído pelo compartilhamento de experiências individuais e
coletivas, não registrado em suporte, e apresenta uma gestão complexa. Sobre isso discorre
Valentim e Teixeira (2012, p. 154),
Os fluxos informais dependem exclusivamente das pessoas e da comunicação entre
elas para ocorrer, em um primeiro nível, formalizado: reuniões informais no
ambiente organizacional ou fora de seu ambiente, fóruns de discussão
organizacionais, chats corporativos etc., assim como pode ocorrer em um segundo
nível, não formalizado: papos no cafezinho, no happy hour, comunicação como
olhar, gestos, sinais, e, também, de leituras simbólicas do próprio ambiente, através
da cultura organizacional e informacional, entre outros. É um fluxo que depende de
ações convergentes e sistemáticas que trabalhem a cultura organizacional desde

22

crenças e mitos até os valores em relação à informação, por isso é mais difícil
gerenciar.

Para um bom gerenciamento dos fluxos informacionais é preciso realizar atividades
integradas com o objetivo de prospectar, selecionar, filtrar, tratar e disseminar todo o ativo
informacional e intelectual das organizações. Esta integração possibilita uma visão sistêmica
dos processos (VALENTIM, 2002, BEAL, 2008).
Como forma de evitar adversidades, deve-se ficar atento a algumas vulnerabilidades
no fluxo informacional, que podem afetar o desempenho e dificultar o alcance de objetivos
em uma organização como o aumento dos custos de operação provocado por informações
redundantes, inconstantes e fragmentadas; dificuldade de comunicação gerada pelo bloqueio
das informações do emissor para o receptor, bem como o aumento de fluxo de informação,
implicando na falta de objetividade; por último, a dificuldade de interação entre indivíduos e
os setores, provocada pela desorganização dos fluxos, por informações sem qualidade,
desordenadas e mal distribuídas. Esses fatores prejudicam a compreensão do papel estratégico
da informação e de suas atividades correspondentes (GREEF; FREITAS, 2012).
O modelo de fluxo informacional apresentado por Beal (2008) propõe sete etapas
iniciando-se com a identificação de necessidades e requisitos necessários para o uso da
informação, item que considera imprescindível no desenvolvimento no trato informacional.
Em seguida, após obter a informação, verificam-se as atividades de criação, recepção e
captura de informação, que tem origem em fontes externas ou internas. Na terceira etapa,
chamada de tratamento, a informação é processada para tornar-se acessível aos usuários. A
quarta etapa está relacionada à disseminação da informação no tocante às necessidades dos
usuários, sejam internos e/ou externos à organização, como fornecedores, clientes, parceiros.
A etapa seguinte tem, segundo a autora, grande relevância no processo de gestão da
informação, uma vez que trata do uso da informação relacionada às práticas organizacionais
através de seus usuários. A sexta etapa é o armazenamento da informação e dos dados, que
permite o uso e reuso da informação pelos usuários da organização. A sétima e última etapa é
o descarte da informação que se torna obsoleta como forma de dar espaço e agilidade às
informações em uso e, por conseguinte, melhorar o processo de Gestão da Informação.
As organizações trabalham embasadas nas informações que apreendem e que
compõem, de uma maneira geral, sua estrutura. Desta forma, torna-se dependente da
circulação das informações entre sua equipe, que aplica processos cognitivos, transformandoas em ações concretas. Para o bom andamento da organização, é necessário ficar atento aos
“ruídos”, que podem obstruir ou permitir a entrada de informações desconexas e irrelevantes
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e, assim, comprometer o fluxo de informação e, por conseguinte, o funcionamento da
organização.
Freitas e Janissek-Muniz (2006) afirmam que os fluxos informacionais são
responsáveis por trazer, levar ou fazer circular informações numa organização, ou seja, as
informações podem ser recebidas ou buscadas e, consequentemente, internalizadas; podem ser
divulgadas para o exterior da organização ou, ainda, circular internamente na organização.
Garcia e Fadel (2010) descrevem o fluxo informacional como,
Um canal – tangível ou intangível, formal ou informal, permanente ou esporádico,
constante ou intermitente–, constituído pela circulação de informações que fluem de
uma determinada origem geralmente um suporte/individuo, em sentido a um destino
de armazenamento/processamento, podendo ocorrer à reversão desse fluxo até que
os objetivos inicialmente estabelecidos sejam atingidos (GARCIA; FADEL, 2010, p.
218).

É importante frisar que o fluxo informacional é determinado pela maneira como os
indivíduos tratam e compartilham a informação em seu ambiente. Esses fluxos estão
relacionados à sequência de eventos produzidos de forma dinâmica, originando o
encadeamento dos acontecimentos das práticas da informação. Portanto, o gerenciamento da
informação “depende da capacidade das organizações em desenvolver internamente formas de
acompanhar, de forma consistente, o andamento das atividades de seus processos.”
(SUGAHARA, 2015, p. 44).
Para Nascimento et al. (2016), nos fluxos informacionais transitam dados e
informações que, ao serem acessados, usados e apropriados pelos sujeitos organizacionais,
geram conhecimentos individuais que, uma vez compartilhados, alimentam o conhecimento
coletivo. “O conhecimento gerado no ambiente organizacional precisa ser gerenciado de
modo que possa ser preservado para posterior uso a fim de subsidiar quaisquer ações futuras
desempenhadas nos diferentes níveis organizacionais” (NASCIMENTO et al, 2016, p. 34).
Diante do exposto, mapear os fluxos é imprescindível para perceber a trajetória que as
informações percorrem nas organizações a fim de identificar os aspectos fragilizados do
processo sanando-os com o intuito de produzir melhoria dos produtos e serviços e
impulsionar o desenvolvimento da organização, que utilizará a informação como vantagem
estratégica e competitiva. E, desta maneira, atender de forma eficaz às necessidades
informacionais dos usuários, ente prioritário neste processo.
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3 GESTÃO DE ACERVOS EM MUSEUS UNIVERSITÁRIOS
Ao tornar clara a importância da Gestão da Informação e dos fluxos de informação
como componentes básicos na dinâmica organizacional, serão tratados neste capítulo, o
universo que envolve esta pesquisa, os museus universitários.
Sendo assim, sabe-se que é inquestionável o papel que os museus desempenham como
ferramenta educacional. Trata-se de um espaço democrático e que possibilita o diálogo
cultural. Diante de tantas informações que permeiam as coleções museológicas, deve-se ter
cautela na maneira como tratá-las para conseguir geri-las de forma integrada concatenando as
relações necessárias quer seja informação sobre as coleções quer seja sobre os usuários. Para
tanto, faz-se necessário o uso de ferramentas que possam auxiliar nos métodos de controle,
tratamento e disseminação de seus conteúdos informacionais. Inclui-se neste processo desde a
análise e tratamento dos bens, com o emprego de normas e políticas vigentes até o uso de
sistemas de informação que possibilite o desenvolvimento de todos os procedimentos
relacionados aos processos museais como forma de potencializar a boa gestão.
Com o advento da internet, considerada um instrumento de comunicação
revolucionário, surge também a possibilidade de tornar as atividades museais mais ágeis. Por
outro lado, estabelece novas necessidades para interligar as coleções às exigências dos
usuários, sejam eles profissionais do museu, visitantes ou pesquisadores.
Deve-se ter em mente que o patrimônio documental produzido a partir das coleções é
inerente a sua existência como capital agregado de conhecimento. Esta situação tem efeito
desencadeador possibilitando uma série de novas interpretações, ampliando cada vez mais o
seu potencial informacional.
Diante do exposto buscou-se compreender o que é um museu universitário, para tanto,
foi necessário conceituar, “museu”. A priore em nível internacional, conforme estabelecido
pelo ICOM1 em 2001, e em seguida o conceito criado no Brasil, através da Lei nº 11.904, de
14 de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto de Museus respectivamente:
Um museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos ao serviço da sociedade
e seu desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, conserva, pesquisa,
comunica e exibe o patrimônio tangível e intangível da humanidade e do meio
ambiente para fins de educação, estudo e deleite (ICOM, 2001).
Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos
que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de
1

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the
public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of
humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment (ICOM, 2001).

25

preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e
coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra
natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu
desenvolvimento (BRASIL, 2009).

No tocante a coleções Desvallées e Mairesse (2013) definem,

conjunto de objetos materiais ou imateriais (obras, artefatos, mentefatos, espécimes,
documentos arquivísticos, testemunhos, etc.) que um indivíduo, ou um
estabelecimento, se responsabilizou por reunir, classificar, selecionar e conservar em
um contexto seguro e que, com frequência, é comunicada a um público mais ou
menos vasto, seja esta uma coleção pública ou privada (DESVALLÉES;
MAIRESSE, 2013, p. 32).

Para Almeida (2001), a relação entre museus e universidades foi observada desde a
criação da Biblioteca de Alexandria (Egito), nos anos 280 a.C., onde era possível perceber a
característica destes dois espaços. Porém, o primeiro museu considerado universitário foi o
Ashmolean Museum de Oxford, administrado pela Universidade do Oxford, na Inglaterra, no
século XVII. Este museu era um local destinado prioritariamente aos alunos das
universidades.
As universidades são espaços privilegiados pela circulação de novas ideias e
conhecimentos considerados importantes centros culturais. Deste modo, os museus
universitários “constituem-se como centro de excelência e de apoio à investigação,
especialmente para a comunidade científica das instituições onde estão integrados. Para além
disso, funcionam, também, como polo de atração de novos públicos às universidades”
(MARTINS; JUSTINO, 2005, p. 21).
Sobre a importância dos museus e coleções universitárias, representantes de
universidades europeias apresentaram no ano de 2000 um texto intitulado “Património
académico e universidades: Responsabilidade e acesso ao público”. Neste documento
conhecido como a Declaração de Halle (2000), destacam-se os seguintes pontos,

As universidades devem ter consciência de seu papel cultural. As coleções e os
museus universitários proporcionam ocasiões particulares de realizar experiências e
participar na vida da universidade. Estas coleções servem como recursos ativos para
o ensino e investigação, bem como constituem arquivos históricos únicos e
insubstituíveis (Declaração de Halle, apud GIL, 2005, p.45-46).

Os museus universitários estão inseridos no campo científico, desta forma, sofrem

influências dos profissionais que atuam neste setor sejam eles pesquisadores, professores ou

26

administradores. Normalmente, estas entidades representam em seu acervo uma temática
ampla e diversificada (RIBEIRO, 2013, p.89).
Marques e Silva (2011, p. 67) distinguem museus e coleções universitárias da seguinte
maneira (Quadro 1):

Quadro 1: Distinção entre museus e coleções universitárias

Museus Universitários
• Aquela unidade vinculada à universidade que contempla todas as características
definidas pelo ICOM.

Coleções Universitárias
• Unidade com ações mais restritas, que embora adquira, conserve e pesquise não se
preocupa em divulgar e/ou fazer expor o patrimônio material e imaterial da humanidade
e seu meio ambiente ou o faz de forma parcial. Normalmente é limitada a consulta para
fins academicos. Denomina-se coleção didática.
Fonte: Marques; Silva (2011, p. 67).

Para Almeida (2001, p. 5), o museu universitário deveria,

Abrigar/formar coleções significativas para desenvolvimento de pesquisa, ensino e
extensão; dar ênfase ao desenvolvimento de pesquisas a partir do acervo; manter
disciplinas que valorizem as coleções e as pesquisas sobre as coleções; participar da
formação de trabalhadores de museus; propor programas de extensão: cursos,
exposições, atividades culturais, atividades educativas baseados nas pesquisas e no
acervo; manter programas voltados para diferentes públicos: especializado,
universitário, escolar, espontâneo, entre outros, dependendo da disponibilidade de
coleções semelhantes na região e do interesse dos diferentes públicos.

Gil (2005) afirma que os museus universitários começaram a se desenvolver no final
do século XVIII originando as galerias com coleções indispensáveis para os estudos de
taxonomia e sistemática. Este interesse cientifico foi responsável por diversas expedições para
Cabo Verde, Angola, Moçambique e Brasil, com a finalidade de enriquecer os museus
portugueses. As coleções foram enriquecidas com um número cada vez maior de exemplares
principalmente para os museus de História Natural. Em virtude do êxito no campo da
investigação naturalista e do ensino, além de atender à curiosidade do grande público,
tornaram-se coleções de grande valia. Estes três seguimentos: investigadores, estudantes e
público em geral possibilitaram a criação de três tipos de Coleções nos museus (Quadro 2).
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Quadro 2: Tipos de coleções nos museus

Coleção para o público
em geral

Coleção de ensino

Coleção Cientifica

Estruturadas pelos
profissionais da
museografia para uma
apresentação atrativa

Organizadas para fins de
ensino

A mais completa
possível

Fonte: Adaptado de Gil (2005, p. 42-43).

Para Gil (2005), um museu universitário deve ter características distintas, como: está
integrado em uma universidade; preocupar-se em estudar, conservar e apresentar as coleções;
constituir-se na "face visível" da universidade para o grande público, destacando sua
importância na investigação, ensino e ação cultural; proteger e valorizar o seu patrimônio
histórico-artístico e favorecer as pesquisas; distingue-se dos demais, tornando-se híbrido e
projetando a universidade na população em geral (GIL, 2005, P. 43).
Para Marques e Silva (2011, p. 68) “a criação de museus universitários pode contribuir
com o processo de dispersão da ciência, cultura e tecnologia através de ações e exposições”.
As autoras discorrem sobre o papel do museu universitário afirmando que nos Estados Unidos
no seculo XIX esses museus tinham como função o ensino e pesquisa universitária. No
entanto, nova discussão sugere que museus de universidades públicas deveriam ter atividades
para a comunidade externa e não apenas acadêmica como a visita de grupos escolares,
pesquisa, ensino, cursos de extensão, formação de profissionais de museus, etc., mas não há
unanimidade neste assunto até a atualidade. Esta mesma discussão tambem é percebida no
Brasil.
Bruno (1997, p. 49) destaca a grande relevância dos museus universitários para a vida
acadêmica, quando reconhece que,
diversas facetas das ciências e das artes, quando ensinadas a partir dos museus,
assumem uma outra perspectiva para a formação de 3º grau. Da mesma forma,
entendemos que as coleções e acervos, enquanto suportes de informação, são
fundamentais para o desenvolvimento de pesquisas nas diferentes áreas de
conhecimento. Mas, em especial, a extensão museológica pode representar um
privilégio para as universidades, no que diz respeito às potencialidades de difusão e
incentivo à participação, provenientes das exposições e ação educativo-cultural.
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Em seguida, a mesma autora, trata do descaso destas instituições dentro das
organizações universitárias:
Apesar dessa efetiva reciprocidade, nem sempre os museus têm sido aceitos no
âmbito da lógica acadêmica. A inserção equivocada no organograma universitário, a
ausência de instalações tecnicamente adequadas para a implementação do processo
curatorial, o não reconhecimento da produção científica relacionada aos estudos
museológicos, os impedimentos referentes à progressão das carreiras docentes e
técnicas no âmbito dos museus, são apenas alguns dos indiscutíveis sintomas que
constrangem essas instituições em relação às suas responsabilidades sociais.
(BRUNO, 1997, p.49)

E conclui elencando três processos museológicos que devem ser seguidos pelos
museus para colaborar com o desenvolvimento das universidades para incentivar o ensino e
embasar a pesquisa e extensão: Planejamento Programático; Gerenciamento da Informação e
Comunicação Museológica. (BRUNO, 2017, p. 49).
Os autores citados são unânimes em ressaltar a importância de museus universitários
mostrando o potencial que pode ser explorado nestes espaços. Esta notoriedade dos museus
universitários em todo o mundo fez surgir, no ICOM, o Comitê Internacional para Museus
Universitários e Coleções (University Museums and Collections – UMAC), criado em 2000
por profissionais de museus universitários. Em sua página há a seguinte informação:
O comitê é um fórum para todos aqueles que trabalham ou tem interesse em museus
acadêmicos, suas galerias e coleções (incluindo herbários e jardins botânicos). O
UMAC discute o papel das coleções em instituições de instrução de alto nível e das
comunidades a que serve. Fornece a seus membros um fórum para identificar as
oportunidades da parceria sobre os recursos presentes em coleções, para
compartilhar o conhecimento e experiência e para fomentar o acesso às coleções. O
alvo é proteger a herança cultural a cuidado das universidades. UMAC comunica-se
com seus membros por meio de todos os meios disponíveis e durante o ano todo a
fim de atingir seus alvos. UMAC, quando solicitado, aconselha o ICOM e outros
corpos profissionais em assuntos de sua jurisdição (UMAC/ICOM, 2018).

No site do UMAC há um quantitativo de 3.632 Museus e coleções universitárias em
todo o mundo destacando que o maior número está localizado na Europa com 2.078
representações. Dos 280 Museus e Coleções Universitárias inseridos na América do Sul, 166
estão no Brasil (figura 1) e três deles encontram-se no Rio Grande do Norte.
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Figura 1: Número de Museus e Coleções universitárias no mundo
América do
Sul; 280

Oceania;
347

América do
Norte; 495
Ásia; 415
África; 17

Europa;
2.078

Fonte: Adaptado de UMAC/ICOM (2018)

Estes três museus universitários incluídos na base de dados do UMAC/ICOM (figura
2), estão sob a gerência da UFRN, são eles: o Museu Câmara Cascudo, criado sob a Lei
Estadual nº 2.694, de 22 de novembro de 1960, portanto, o Museu mais antigo e primeiro
órgão de pesquisa da Instituição, que surge com a denominação de Instituto de Antropologia,
situado em Natal/RN; o Museu do Seridó, criado pela resolução nº 02/99 – CONSUNI, de 16
de abril de 1999, sediado em Caicó/RN e o Museu de Ciências Morfológicas 2 do Centro de
Biociências, localizado no Campus Universitário em Natal/RN, que foi incluído na estrutura
do Núcleo de Educação para a Ciência pela resolução nº 005/2007 do CONSUNI. Além das
Unidades citadas, há uma série de coleções que estão sob a guarda da UFRN e que carece de
um maior controle.

2

Apesar de existir fisicamente este museu oficialmente ainda não foi criado, conforme portaria nº 013/2018-CB
de 17 de abril de 2018, que cria comissão para comporem o grupo de discussão para a criação do Museu de
Ciências morfológicas.
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Figura 2: Página do UMAC com destaque para os museus da UFRN

Fonte: Adaptado de UMAC/ICOM (2018).

A relevância deste histórico sobre museus universitário se dá à medida que explicita
que os museus da UFRN estão inseridos em um conjunto maior dominado por regras que
devem ser obedecidas justificando a preocupação em manter suas coleções dentro dos padrões
recomendados. Portanto, devem responder às exigências de segurança, conservação e
disseminação de seu acervo e ser capaz de fornecer informações precisas e de fácil acesso a
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seus usuários. Neste sentido, manter um bom gerenciamento das coleções é de importância
vital para o funcionamento das instituições museológicas.
Os museu estão representados pelo Conselho Internacional de Museus (ICOMInternational Council of Museums). Órgão dedicado a elaborar políticas internacionais para
estas instituições, regidas por um Código de Ética encarregado de estabelecer padrões
mínimos para o exercício profissional e atuação dos museus. Este Código afirma que “Os
museus mantêm acervos em benefício da sociedade e de seu desenvolvimento”, explicitando
que os acervos museológicos são patrimônios públicos e necessitam de gerenciamento
criterioso. O ICOM estabelece como um de seus princípios que,

Os museus têm o dever de adquirir, preservar e valorizar seus acervos, a fim de
contribuir para a salvaguarda do patrimônio natural, cultural e científico. Seus
acervos constituem patrimônio público significativo, ocupam posição legal especial
e são protegidos pelo direito internacional. A noção de gestão é inerente a este dever
público e implica zelar pela legitimidade da propriedade desses acervos, por sua
permanência, documentação, acessibilidade e pela responsabilidade em casos de sua
alienação, quando permitido (ICOM, 2004, p. 6).

Uma vez que os museus estão enquadrados nas instituições voltadas para a
informação, assim como as bibliotecas e os arquivos, a gestão de acervos vem cada vez mais
tomando espaço nas discussões. A gestão de acervos museológicos é definida por Augustin e
Barbosa (2018, p. 136), “como um sistema de gerenciamento integrado de processos de
aquisição, documentação, conservação, empréstimo e alienação de bens culturais
musealizados com o intuito de preservá-los e fornecer condições de dissemina-los”. De modo
condensado, Loureiro (2011, p. 107) informa que a gestão de Coleções “concentra todas as
laborações que resultam na preservação da colecção, no seu controlo físico e intelectual e na
exploração da mesma”.
Para planejar e organizar a gestão de acervos é primordial para os museus a elaboração
de uma política de gestão de acervos. Este documento reúne, dentre outros itens, a aquisição,
a documentação, a conservação, o empréstimo e a alienação do acervo museológico, com o
intuito de apresentar diretrizes de ação para os profissionais de museu. Para Augustin e
Barbosa (2018, p.135) a política de gestão de acervo,
São documentos que auxiliam no entendimento das operações institucionais e que se
constituem como material de consulta no que tange ao posicionamento do museu
diante de demandas e situações que exijam tomadas de decisões relacionadas aos
acervos, tornando-se aparato de embasamento e respaldo para justificar tais
decisões.
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Estas autoras defendem que a tomada de decisão está em todos os processos
relacionados às “escolhas, critérios, prioridade e seleções”, como por exemplo: que acervo o
museu deve ou não adquirir; quais informações são necessárias sobre o objeto e que critérios
regem essas informações; quais medidas devem ser adotadas para a conservação do acervo;
quais bens são mais valiosos, etc. Estes são questionamentos que a política de gestão de
acervo deve ser capaz de responder de forma clara e objetiva (AUGUSTIN E BARBOSA,
2018, p. 139-140).
Para Augustin (2017), alguns aspectos devem ser considerados para a tomada de
decisão referente à gestão do acervo museológico. Estes aspectos estão apresentados na figura
3.
Figura 3: Aspectos para tomada de decisão referente à gestão de acervos

Fonte: Adaptado de Augustin (2017, p. 32).

Para o gerenciamento das coleções, os museus devem manter uma boa organização da
documentação museológica, para que o registro e a recuperação da informação sejam
empregados da melhor maneira possível. Ferrez (1991, p.1) define documentação de acervo
museológico como um

conjunto de informações sobre cada um dos seus itens e, por conseguinte, a
representação destes por meio da palavra e da imagem (fotografia). Ao mesmo
tempo, é um sistema de recuperação de informação capaz de transformar, [...] as
coleções dos museus de fontes de informações em fontes de pesquisa científica ou
em instrumentos de transmissão de conhecimento.
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Para Padilha (2014), qualquer objeto pode ser passível de se tornar uma peça
museológica, desde que esteja em consonância com a missão e objetivos da instituição. Após
esta investigação, a peça passará pelo processo de documentação onde receberá um número
que a tornará singular no acervo. Em seguida, será interpretada, registada e armazenada,
tornando-se documento, patrimônio e conteúdo informacional. Para Siqueira (2016, p. 68) o
objeto musealizado ou museal ou museológico, é definido como:
um recurso ou elemento material que perdeu as funções originais pelas quais foi
criado, sendo incorporado a um museu como documento. Tal incorporação é feita
com base em seu valor museal, ou seja, a capacidade do objeto de tornar-se "atoragente" de informação, construindo discursos narrativos, que testemunhem fatos,
comportamentos e culturas no ambiente do museu. Essa capacidade informativa do
objeto museal está ligada a sua função social simbólica, relacionada à memória
coletiva e à apropriação da informação em diferentes contextos e mídias. Dessa
forma, um objeto musealizado deve ser compreendido a partir de uma perspectiva
inter-relacional, não como um produto em si. Ele é um bem cultural que representa
uma manifestação humana de determinado tempo e espaço. Segundo o documento
sobre a Ética de aquisições do ICOM (Conselho Internacional de Museus, 1973),
para que um objeto possa ser enquadrado como "museal", ele deve estar enquadrado
em uma das seguintes categorias: ser um objeto reconhecido pela ciência ou pela
comunidade social como artefato que possui valor cultural de caráter único e
inestimável; ou ser um objeto que embora não tenha um caráter de raridade, possua
um valor estimável no ambiente cultural ou natural (SIQUEIRA, 2016, p. 68).

Ferrez (1991, p.1) destaca dois tipos de informações extraídas a partir dos objetos
museológicos (Figura 4). Também apresenta a documentação de museus como o principal
componente do sistema de informação e, portanto, deve ser a prioridade destes espaços.

INFORMAÇÃO
DO OBJETO

Figura 4: Tipos de informações extraídas do objeto

INTRÍNSECA

Deduzidas do próprio objeto,
através da análise das suas propriedades físicas.

EXTRÍNSECA

Obtidas de outras fontes que não o objeto. Possibilita
conhecer os contextos nos quais os objetos existiram,
funcionaram e adquiriram significado. Geralmente
fornecidas com a entrada do objeto no museu e/ou através
das fontes bibliográficas e documentais existentes.

Fonte: Adaptado de Ferrez (1991, p.1).

É interessante ressaltar que quanto mais informações forem coletadas sobre o objeto,
sejam elas intrínsecas ou extrínsecas, melhor documentado estará este acervo, e
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consequentemente, maior a possibilidade de pesquisa para os usuários. A organização das
informações das coleções também se mostra imprescindível para poder disponibilizá-las de
forma adequada.
Para Yassuda (2009), a documentação não é tarefa simples, apresentando grande
desconforto no campo da Ciência da Informação, por não se enquadrar em sistemas
codificados, como no caso de bibliotecas e arquivos, em razão da diversidade de acervos
existentes nestas instituições. A autora explica:
A diversidade do acervo do museu requer uma amplitude maior dos campos de
descrição, de maneira a atender a todas as demandas informacionais dos itens da
coleção. Nos museus, cada peça do acervo é tratada unitariamente, mesmo que faça
parte de uma coleção específica. Além disso, características peculiares à instituição
museológica, como o perfil do museu (Histórico, Arqueológico, História Natural,
Pedagógico, Antropológico, Artes, etc.) privilegia um tipo específico de informação,
onde as leituras serão diferentes, assim como os valores que permeiam essas leituras
(YASSUDA, 2009, p.16).

Nesta perspectiva, é necessário um planejamento onde seja possível estabelecer os
objetivos, prioridades, políticas e procedimentos deste acervo de forma clara e prática. O
estabelecimento de regras e condutas de informação explícita é indispensável para que haja
uma uniformização dos procedimentos. Isso facilita o trabalho tanto de usuários atuais quanto
dos sucessores, que encontrarão um método de procedimento não precisando recomeçar todo
o trabalho. Para Loureiro (2011, p.108), “as políticas e os procedimentos quando escritos
proporcionam direcção, continuidade e previsibilidade”.
O ICOM, organização internacional que representa os museus e seus profissionais
acredita que constituir uma política de gestão de acervo como documento regulador em
instituições museológicas atesta a seriedade e a eficácia do trabalho desenvolvido nestas
entidades. Paaskoski et al (2014, p.3) aprofunda esta concepção e enfatiza que “a adequada
definição de políticas de acervo parte da decisão consciente, justificada e devidamente
registrada da escolha dos objetos que deverão compor a coleção de uma instituição”.
Concluindo que “os critérios e regras que permeiam esse processo de seleção deveriam estar
intrinsecamente relacionados com a missão, a tipologia e a estrutura dos museus”.
Teixeira (2011, p. 67) destaca a utilização de manuais como norteadores para o
processo de organização e qualidade das informações sobre os acervos esclarecendo que “o
manual de Gestão das Colecções consiste num conjunto de instruções claras com o objetivo
de uniformizar as políticas e os procedimentos relativos às várias atividades relacionadas com
os artefatos”. A autora ainda afirma que desenvolver uma gestão de coleções “de forma
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integrada, ética e sustentável permite o equilíbrio entre as colecções, os recursos da instituição
(financeiros, humanos, instalações, etc.) e a possibilidade de estabelecer um compromisso de
qualidade e de transparência com o público” (TEIXEIRA, 2011, p. 67).
As informações explicitadas em forma de manuais, leis ou outros recursos legais tem o
intuito de resguardar, padronizar e legitimar as coleções musealizadas. Em conformidade com
este raciocínio, a American Alliance of Museums (1991), uma organização norte-americana
que tem como missão fornecer apoio e fomentar uma rede de colaboração entre museus e seus
profissionais, assegura em seu código de ética que as coleções sob sua guarda devem ser

legalmente mantidas, protegidas, seguras, cuidadas, contabilizadas e documentadas.
O acesso às coleções e informações relacionadas é permitido e regulamentado; a
aquisição, alienação e empréstimo devem ser conduzidos de forma a respeitar a
proteção e a preservação dos recursos naturais e culturais e desencorajar o comércio
ilícito desses materiais e que a gestão das coleções implica a maior confiança
pública e implica a presunção de propriedade, permanência, cuidados,
documentação, acessibilidade e eliminação responsável.

Para Loureiro (2008), cabe à documentação museológica controlar o acervo em uma
instituição. Portanto, deve ser praticada com grande responsabilidade. Uma documentação
atualizada possibilita o controle do acervo da mesma forma que auxilia nas investigações, na
organização de exposições e publicações. Possibilita ainda, a criação de planos de
conservação preventiva, assim como também o registro do trajeto e intervenções dos objetos,
e garante a transmissão da informação independentemente das alterações do quadro de
pessoal. A documentação serve ainda para legitimar as coleções e principalmente, para
recuperar dados das peças caso venham sofrer algum tipo de sinistro.
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4 SISTEMA DE
MUSEOLÓGICOS

INFORMAÇÃO

E

A

PRESERVAÇÃO

DE

ACERVOS

O conceito de sistema é definido por Beal (2008, p. 15) como “um conjunto de
elementos ou componentes que interagem para atingir objetivos”. Para compor este sistema
são necessários os itens: entrada, processamento, saída e feedback. Em relação a um sistema
de informação, a autora destaca que a entrada está relacionada à captura de dados e a saída
corresponde à produção de informações úteis. Este sistema de informação pode se apresentar
de forma manual ou com a utilização de tecnologia da informação.
Os sistemas de informação são utilizados sobretudo para ofertar um suporte às
organizações em suas tomadas de decisão com escolhas bem fundamentadas, ágeis e em
tempo real, visando o crescimento da instituição.
Laudon e Laudon (2010, p. 12) definem um sistema de informações como: um
conjugado de “componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam,
armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a
coordenação e o controle de uma organização”. Também é um importante instrumento para
auxiliar na análise de problemas, na visualização de assuntos complexos e na criação de novos
produtos.
As vantagens de se ter um sistema de informação é indiscutivelmente de grande
relevância para a organização, porém, TAIT (2000, p. 5) aponta alguns percalços que podem
complicar o desenvolvimento e implantação dos Sistemas de Informação: 1. Metodologias de
planejamento inadequadas; 2. Falta de integração dos sistemas de informação com negócios
da empresa; 3. Falta de pessoal qualificado para planejamento de sistema de informação; 4.
Visão de arquitetura centrada na tecnologia, sistema de informação pobremente projetados,
fornecimento de dados inseguros e incompletos, Sistema de informação subutilizados e não
atendimento das necessidades dos usuários; 5. Sistemas construídos fora de contexto, não
integrados e que não fornecem suporte a toda a empresa.
Diante do crescimento da demanda informacional e da nova configuração da
sociedade, caracterizada pela necessidade de se obter respostas rápidas frente a uma gama
inesgotável de informações, destacam-se os nativos digitais 3, assim conhecidos por nascerem
e crescerem imersos na tecnologia digital, que de acordo com Coelho (2012, p. 89), são
responsáveis por alterar “os rumos da Comunicação”. Sobre este imediatismo na busca de
respostas, Lima e Santos (2014) analisam:
3

Termo criado pelo norte-americano Marc Prensky (SANTOS; SCARABOTTO; MATOS, 2011).
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Com o passar dos anos, a relação de tempo/espaço e emissor/receptor é modificada,
a informação agora é obtida no denominado tempo real (online) fazendo com que a
sua percepção e julgamento sejam imediatos, o receptor, nessa condição, passa a ser
o avaliador da sua relevância no momento de sua interação (LIMA; SANTOS, 2014,
p. 58).

Para Bogoná (2012, p.2), a explosão da informação cria uma problemática em seu
gerenciamento necessitando do uso de ferramentas que promovam o acesso a essas
informações com a intenção de “auxiliar a pensar, organizar, decidir e agir”. Carvalho (2013,
p. 62) aponta que o “limite” para “o excesso de informação é o tempo disponibilizado por
cada pessoa para acessá-la e utilizá-la”. Neste sentido, Bazzotti; Garcia (2006, p. 8-9)
menciona a necessidade de utilizar um sistema de informação (SI) que facilite o
gerenciamento do crescente volume de informações que se acumula nas organizações e relata
que, com um sistema de informação estruturado, é possível obter informações privilegiadas e
com isso,

a empresa garante um grande diferencial em relação aos concorrentes, e os gestores
podem tomar decisões mais rápidas e de fontes seguras. A exigência do mercado
competitivo, dinâmico e principalmente globalizado motiva as empresas a operarem
com um sistema de informação eficiente, garantindo níveis mais elevados de
produtividade e eficácia (BAZZOTTI; GARCIA, 2006, p. 8-9).

Pantalony (2017, p. 130), ao tratar do valor comercial dos conteúdos de patrimônio
cultural, revela que o grande interesse dos consumidores está relacionado aos “meios pelos
quais possam classificar, compilar e avaliar o conteúdo que conseguirem acumular” para
satisfazer seus anseios informacionais diante da vasta disponibilidade de dados. Ao que Saffo
reforça:

O futuro não pertence ao canal ou aos disseminadores de conteúdo, mas sim àqueles
que controlam as ferramentas que filtram, buscam e oferecem resultados razoáveis
das [sic] quais dependemos para navegar pela vastidão do ciberespaço (SAFFO,
apud PANTALONY, 2017, p.130)

Para Laudon e Laudon (2010), investir em tecnologias e sistemas de informação é
fundamental para atingir os seguintes objetivos da organização: excelência nas operações;
adquirir novos produtos, serviços e modelos de negócios; obter um relacionamento
personalizado com clientes e fornecedores; facilitar a tomada de decisões; alcançar vantagem
competitiva e sobrevivência de mercado. A ferramenta tecnológica é de fundamental
importância para atingir o nível de eficiência e produtividade nas operações principalmente
quando ajustadas a mudanças no comportamento administrativo e nas práticas de negócios.
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4.1 SISTEMA DE INFORMAÇAO DE ACERVOS MUSEOLÓGICOS
Com a nova dinâmica informacional, possibilitada pela tecnologia, os espaços
museológicos fortaleceram sua essência como instituições de informação e conhecimento.
Sobre esta nova perspectiva dos ambientes de informação, ocasionada pelos aparatos
tecnológicos, Nogueira e Araújo (2016) discorrem:

instituições de patrimônio, cultura e memória passam também a representar uma
nova demanda: tornar seus acervos amplamente disponíveis e acessíveis, inclusive
fora dos seus limites institucionais, já que o perfil dos novos usuários os caracteriza
como consumidores e pesquisadores de informação, sob qualquer forma: artigo,
livro, fotografia, música, mapa, objeto etc. Localizados, ou não, fisicamente em um
arquivo, biblioteca ou museu; desde que os recursos de busca e acesso sejam
eficientes (NOGUEIRA; ARAUJO, 2016, p. 204).

Ao mesmo tempo, o crescente número de coleções somado à ausência de
metodologias solidificadas, dificultam o registro de objetos e, por conseguinte, a recuperação
de seus dados. Uma solução possível para esse imbróglio é contar com diretrizes que possam
nortear os profissionais de museus criando políticas de documentação e sistematizando as
práticas documentárias. É pertinente também buscar tecnologias de representação e
recuperação que possam fornecer um adequado tratamento e disponibilização da informação
(SILVA; LARA, 2017).
Apesar de começar a ser pensada há quase um século, a documentação de museus
ainda é bastante deficitária na maioria destes espaços. O pensamento sobre uma
documentação museológica mais estruturado tem início na França em 1927 com o Office
International des Musées (OIM)4, que surge com o objetivo de promover a cooperação
internacional entre museus através de exposições, trocas de obras de arte e da difusão das
técnicas do museu (CAILLOT, 2011). Neste período, a documentação de acervo começa a ser
tratada de forma mais especializada como garantia de salvaguarda e registro de posse e
propriedade das obras de arte. Em virtude dos intercâmbios das obras, começam a surgir as
primeiras preocupações em normatização principalmente para catálogos iconográficos.
Com a criação do International Council of Museums5 - ICOM em 1946, em
substituição a OIM, forma-se um grupo de referência internacional sobre assuntos de
documentação de museus e afins - International Committee for Documentation6- CIDOC,
integrado ao ICOM. Este Comitê tinha à frente a bibliotecária Yvonne Oddon, responsável
4

Tradução: Escritório Internacional de Museus.
Tradução: Conselho Internacional de Museus
6
Tradução: Comitê Internacional de Documentação.
5
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pela criação da “ficha classificatória polivalente”, que recebeu esta denominação em virtude
da fácil adequação de seus campos, podendo ser utilizada pelos mais variados tipos de
instituições e, assim, obter uma padronização nos registros. Este modelo de ficha está no
manual Elements de documentation muséographiqu/Elements of Museum Documentation
(1968), que trata do sistema de documentação em Museus. Oddon transportou técnicas da
biblioteconomia para a documentação de museus a fim de descrever e classificar os objetos.
Esse material foi publicado em português em 1986 por Fernanda Camargo-Moro em seu
livro: “Museus: aquisição/documentação” (CERAVOLO; TÁLAMO, 2000).
A partir da expansão do uso da informática nas atividades de documentação, o CIDOC
preocupou-se em coordenar a criação de sistemas computadorizados para museus na tentativa
de criar um sistema único. Não obteve êxito em virtude da incompatibilidade de sistemas.
Desta maneira, este Comitê buscou encontrar um sistema que sintetizasse todos os demais
distribuídos pelo mundo e adotou o Information Retrieval Group of the museum Association
(IRGMA) do Reino Unido, que serviu como base para as necessidades iniciais do CIDOC.
Em 1978, o CIDOC apresentou um conjunto de categorias de informação consideradas
“básicas para identificação do objeto, para obter o registro de sua história, de sua proveniência
e uso e para a atividade de inventários internos dos museus” (COMITÊ INTERNACIONAL
DE DOCUMENTAÇÃO, 2014, p. 13).
Ainda neste período, com o advento da informatização, surgem os procedimentos
informatizados para armazenar, organizar e comunicar as informações. Em 1980, tem início a
difusão dos sistemas de documentação. Lentamente, a documentação de acervo ocupa seu
espaço nas instituições museológicas como suporte em atividades administrativas e apoio para
pesquisas científicas nos museus. O objeto museológico começa a ser percebido como
documento e suporte de informações de expressiva importância para as pesquisas científicas.
Outra visão também difundida tinha um caráter mais tecnicista com uma preocupação
maior no controle das coleções (CERAVOLO; TÁLAMO, 2000). Em relação ao que
diferencia estas duas visões sobre o objeto de museu e a função da documentação, as autoras
destacam que uma privilegia “a necessidade de compreendê-lo, desvendando e registrando em
detalhes, e a outra enfatiza os aspectos administrativos onde o documentar coleções vincula-se
fortemente à ideia de eficiência no seu gerenciamento” (CERAVOLO; TÁLAMO, 2000, p.
243).
A informatização nos museus surge como o ideal para agilizar cruzamentos, buscas e
recuperação de dados. Mas era preciso compreender os sistemas de documentação para a
implantação de um sistema informatizado. Neste contexto, surgem as preocupações com o
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vocabulário controlado e terminologia específica da área e criam-se os tesauros para museus
com a finalidade de auxiliar na descrição dos objetos em inúmeras áreas (CERAVOLO;
TÁLAMO, 2000). Sobre os tesauros, Matos (2012) discorre:
A criação de thesauri ou terminologia controlada para descrever e classificar
património cultural e natural é uma ambição antiga dos profissionais de museus.
Desde cedo, com a introdução de sistemas computorizados, é sentida a necessidade
de utilizar um conjunto de termos e conceitos comuns que permitam a recuperação
rápida e eficiente da informação. Ora, essa necessidade só pode ser resolvida com a
criação, por parte de quem detém a informação, de listas de termos e suas definições,
estruturadas com dependências e relações entre cada um dos conceitos e termos, que
depois possam ser utilizadas pelos sistemas de gestão de coleções e os portais de
pesquisa de informação para registar e recuperar a informação de acordo com os
critérios e significado pretendidos de um e outro lado (MATOS, 2012, p. 50).

As autoras articulam a documentação em três eixos. Cada um com necessidades
informativas diferentes: 1. o administrativo – para o gerenciamento das coleções, 2. o
curatorial – para a pesquisa, e 3. Documental – identificativos de objetos e coleções
(CERAVOLO; TÁLAMO, 2000, p.245).
Todos esses procedimentos documentais estão relacionados à garantia do acesso ao
objeto e suas informações. Neste sentido, a marcação efetuada no objeto, identificando-o, é de
suma importância para associá-la a todas as informações que este objeto gera, seja ficha
catalográfica, termos de aquisição, empréstimo, relatórios, etc. Este registro cria um elo entre
todas as informações disponíveis sobre o objeto.
Para Ceravolo e Tálamo (2000), as etapas dos sistemas documentários em museus
estavam vinculadas à trajetória do objeto no museu, ou seja, o percurso do objeto era igual à
informação sobre o objeto. Portanto, não havia uma política de informação para esses
sistemas que, desta forma, não podiam ser considerados sistemas de informações
documentárias. Neste sentido, Chenhall (1975, apud CERAVOLO; TÁLAMO 2000, p.247)
afirma que “qualquer documentação de objetos numa coleção deve ter índices cruzados de
tantas formas quantas sejam possíveis ou as informações contidas nos registros não poderão
ser usadas”.
Com o desenvolvimento das novas tecnologias, subtende-se que o acesso à informação
tornou-se mais fácil e rápido. Com isso, abriu-se um leque de facilidades, ao mesmo tempo
em que provocou um maior interesse na busca destas informações, gerando uma maior
preocupação não apenas no controle das coleções, mas, sobretudo, na gestão das informações
que estes objetos produziam. Na Pesquisa Anual de Museus, realizada pelo Instituto
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Brasileiro de Museus - IBRAM7 em 2014, sobre o percentual de museus que utilizam algum
sistema informatizado para o registro dos bens culturais de caráter museológico, 66% dos
respondentes sinalizaram que usam8.
A democratização da internet e a expansão de tecnologias de comunicação e
informação reforçam o eminente papel que a documentação exerce em um museu. Neste
contexto, abre-se uma nova preocupação: a segurança da informação.
Em 1980, o CIDOC criou o grupo de trabalho Documentation Standards com a
finalidade de discutir padrões de dados de documentação em museus e a elaboração de
referência flexível para descrever estes padrões e, assim, facilitar seu desenvolvimento e
comparação (COMITÊ INTERNACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO, 2014).
A Declaração de princípios de Documentação em Museus de 2012, publicada pelo
Comitê

Internacional

de

Documentação,

do

Conselho

Internacional

de

Museus

(CIDOC/ICOM), apresenta os critérios básicos que fundamentam e reforçam a atividade de
documentação em museus a partir de referências internacionais. Aponta também a
responsabilidade pública de proteção e salvaguarda de um patrimônio coletivo e o
cumprimento da atividade de documentação nessas instituições. Destaca, como objetivo
principal, “orientar os museus no desenvolvimento de suas políticas de gestão de
documentação e acervo”, em consonância com as normas do Código de Ética de Museus do
ICOM de 2016 (COMITÊ INTERNACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO, 2014, p. 19).
Esta Declaração de Princípios recomenda que as informações sobre os objetos de
museu e os procedimentos que auxiliam na sua preservação devem ser registrados em um
sistema informatizado e acessível a funcionários, pesquisadores e ao público em geral. A
instituição deverá adotar uma política de documentação que defina os procedimentos e
normas de documentação, o quadro de funcionários, os sistemas e as prestação de serviços
disponibilizadas aos usuários em consonância com o código de Ética de Museus do ICOM e
os demais códigos nacionais sobre o assunto (COMITÊ INTERNACIONAL DE
DOCUMENTAÇÃO, 2014).
O sistema de documentação em um museu, deverá incluir informações sobre os
objetos e oferecer procedimentos para gestão de acervo tais como incorporação, gestão de
empréstimos, localização de objetos e controle de sua movimentação. Os museus também
7

A Medida Provisória 850, de 10 de setembro de 2018, autoriza o Poder Executivo Federal a instituir a Agência
Brasileira de Museus – ABRAM, e autoriza promover, a partir da data de instituição da ABRAM, a extinção do
Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, criado pela Lei nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009.
8
Este dado não deixa claro se foram contabilizados apenas os sistemas estruturados de banco de dados ou se
incluem sistemas mais simplificados como planilhas eletrônicas.

42

deverão considerar a necessidade informacional do usuário, a fim de atendê-lo, dentro do
possível, de forma personalizada. Precisa também atender à lei de acesso à informação
respeitando, obviamente, as restrições de informações sigilosas. No sistema deverá incluir
todas as atividades relacionadas à gestão do acervo, conservação, empréstimos, exposições,
pesquisas, etc. A segurança das informações devem ser uma preocupação constante. Para isso,
o uso, o armazenamento adequado dos dados e sistemas de back-ups devem ser priorizados
(COMITÊ INTERNACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO, 2014).
Em 1992, na conferência trienal do ICOM em Québec, Canadá, tem início a
elaboração das diretrizes com a sugestão de criação de um documento único que compilasse
as boas práticas e fosse difundido entre as instituições. Em 1995, com o envolvimento de
profissionais de várias partes do mundo, foram lançadas as International Guidelines for
Museum Object Information: The CIDOC Information Categories (Diretrizes Internacionais
de Informação sobre objetos de Museus: Categoria de Informações do CIDOC), não como
padrão universal sobre objetos de museus, mas sim como elemento norteador. As diretrizes
estabelecem que os profissionais verifiquem suas demandas e façam as escolhas e adaptações
de modelos existentes. É uma proposta de orientação aos profissionais sobre quais e como as
informações devem ser registradas ao documentar um acervo. Nas Diretrizes, o verbete
“museum documentation” significa,
Um conjunto de registro sobre os objetos, os quais devem conter informações sobre
a origem, procedência, aquisição e história posterior de uso do objeto. Também é
usado como sinônimo do processo de coletar as informações citadas. Assim, é ao
mesmo tempo o registro e o processo de registrar (COMITÊ INTERNACIONAL
DE DOCUMENTAÇÃO, 2014, p. 14).

Este termo também está relacionado à garantia de reponsabilidade e segurança do
acervo; da formação de um “arquivo histórico” sobre a coleção e do acesso físico e intelectual
à coleção (COMITÊ INTERNACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO, 2014).
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Em 2015 o CIDOC/ICOM apresentou um roteiro de registro para a entrada do objeto
em Museus, conforme quadro 3.

Quadro 3: Roteiro de registro simplificado-CIDOC/ICOM
D O CU M E N T O
PERCURSO DO
ITENS DO
GERADO
OBJETO
DOCUMENTO

3

4

I
INCOPORADO

2

ANÁLISE DO
OBJETO

EMPRESTADO

PRÉ-ENTRADA

DESCARTADO

1

Recibo

Registro que
será aceito
como
empréstimo

• número (sequencial) provisório;
• data da chegada;
• nome e endereço do proprietário ou do indivíduo que trouxe o objeto;
• identificação (breve descrição);
• motivo para entrada;
• localização temporária de armazenamento;
• nome do funcionário do museu que recebeu ou que trouxe o objeto.
• data de devolução;
• motivo de devolução;
• nome e endereço ao qual o objeto será devolvido;
• nome do funcionário que faz o Registro.
Empréstimos de curto prazo - são registrados e desincorporados como
no item de anterior, ao término do prazo de empréstimo.
Em empréstimos de longo prazo, o objeto deve receber um número
único de identificação, que deve ser inserido no Registro. A
continuação do Registro acontece na etapa 4.

Registro para
tornar-se
propriedade
do museu

O objeto tornar-se propriedade do museu e recebe um número único de
inventário. O objeto é marcado (ou etiquetado) com um número único
de inventário, que também é inserido no Registro. A continuação do
Registro acontece na etapa 4.

Registro
do
objeto

Registro de
devolução do
objeto

OBJETO
ACEITO
Ficha de
cadastro

5

FOTOGRAFAR O
OBJETO

6

LOCALIZAR O
OBJETO

breve descrição do objeto;
data de entrada;
nome e assinatura do funcionário do museu que recebeu o objeto;
nome, endereço e assinatura do indivíduo que levou o objeto.

• nome da organização;
• número de inventário;
• termo usado para identificar o objeto;
• breve descrição e/ou título;
• método de aquisição/incorporação;
•organização/indivíduo de quem o objeto foi adquirido/incorporado;
• data de aquisição/incorporação;
• localização habitual (principal) 9

Inserir
dados na
ficha
cadastro

O número de identificação do negativo ou do desenho do objeto deve
ser inserido na ficha do objeto.

Inserir
dados na
ficha
cadastro

Os dados de localização habitual/principal devem ser inseridos na
ficha do objeto.

7

Por motivos de segurança, uma cópia dos arquivos de registro deve ser mantida em local seguro, de preferência fora do edifício do
museu. Por razões legais, o museu deve possuir um documento que comprove o título de propriedade dos objetos em sua coleção.
Para isso, o museu pode usar o Registro ou cópias da ficha do objeto. Essas cópias (ou impressões de arquivos digitais contendo os
mesmos dados) devem ser encadernadas, e suas páginas devem ser numeradas e assinadas.

8

Estes sete passos garantem que os dados mínimos relativos a um objeto de museu sejam registrados. Índices podem ser criados
para tornar as informações e os objetos mais acessíveis. No registro informatizado, isso é feito automaticamente, enquanto no
registro manual, é preciso produzir arquivos com fichas catalográficas.

Fonte: Adaptado de COMITÊ INTERNACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO (2015, p. 13-16).

9

Acrescentar se necessário, seções sobre: material/técnica, dimensões, localização temporária, estado de
conservação, referências culturais e/ou históricas, referências de história natural, local, produção (artista, data),
preço, número da foto (negativo), manuseio, conservação, notas e etc. Enquanto na maioria das seções, os dados
estruturados devem ser inseridos de forma preestabelecida, usando listas de vocabulário controlado, os dados
“breve descrição”, “título” e “notas” normalmente contêm texto livre.
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Este modelo é uma forma simplificada de roteiro de registro para a entrada do objeto
em museus. Pode ser aplicado também em forma de registro manual considerando que, apesar
de todo impulso tecnológico, a informatização ainda não é uma realidade em todos os museus.
Sugere ainda, neste método, a inserção de outros dados conforme a necessidade de cada
órgão.

Outra

recomendação

apontada

pelo

COMITÊ

INTERNACIONAL

DE

DOCUMENTAÇÃ (2014) diz respeito ao controle de conteúdo e terminológico, destacando
que a padronização de dados possibilita uma documentação consistente e facilita a busca de
informação pelo usuário.

4.2 A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DO
ACERVO MUSEOLÓGICO

O comprometimento com a preservação do acervo museológico e de suas informações
deve ser inerente ao profissional das unidades museais. Os objetos só fazem sentido pela
história que contam, para que não passem de meras peças depositadas nestes espaços. Neste
sentido, a documentação museológica sempre foi uma preocupação de quem lida com o
acervo. Matos (2012, p.3) destaca que a documentação em museus “é uma condição
fundamental para salvaguarda dos tesouros que ficam à guarda de qualquer instituição”.
A Lei 11.904, que institui o Estatuto de museus, destaca que “a proteção dos bens
culturais dos museus se completa pelo inventário nacional, sem prejuízo de outras formas de
proteção concorrentes”. Esta lei estabelece que os museus devem registrar periodicamente
seus bens culturais atualizados no citado inventário nacional, coordenado pela União, como
forma de identificação e proteção (BRASIL, 2009).
Quando se trata de preservação do acervo, a primeira ideia é a conservação física.
Obviamente, isto é imprescindível. Contudo, o objeto não existe para o museu dissociado das
suas informações. Deus (2014, p. 29) aponta a dissociação da informação como um “agente
de degradação que afeta aspectos legais, intelectuais ou culturais de um determinado acervo”.
Como consequência, verifica-se a perda de dados e informações relacionadas ao acervo. A
autora destaca também a “tendência natural dos sistemas de dados apresentarem problemas e
falhas com o tempo, falhas humanas, falta de conhecimento da equipe do museu sobre bases
de dados”. E como solução apresenta: “treinamento da equipe, manutenção constante das
bases de dados, backups periódicos de todas as informações (fichas, documentos) referentes
ao acervo, atualização dos programas, desenvolvimento de programas que supram as
necessidades de cada instituição” (DEUS, 2014, p. 29). Assim, observa-se a importância da
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relação do objeto com a informação. É a partir do registro das informações que é possível
manter o objeto vivo e este irá agregar informações por toda sua trajetória na instituição.
Portanto, a documentação das coleções museológicas é de suma importância para a instituição
e sobre isso discorre Loureiro (2008, p. 106):

No âmbito dos museus, aspectos ligados à informação foram sistematicamente
deixados em segundo plano em relação a ações voltadas à preservação física. O ato
de preservar é muitas vezes entendido apenas como garantir a integridade física dos
objetos pelo maior tempo possível (em termos ideais, para sempre). Preservação é
mais do que isso. Ela tem uma [sic] caráter dinâmico. Ao musealizar um objeto, ele
passa a desempenhar a função de documento. Preservar objetos não significa
imobilizá-los ou congelá-los, mas mantê-los disponíveis e acessíveis como
documentos. A preservação física é sem dúvida fundamental, mas não suficiente. É
necessário preservar também as informações „contidas‟ ou relacionadas aos objetos
(LOUREIRO, 2008, p. 106).

A trajetória do acervo muitas vezes é negligenciada pela dificuldade de obter e reunir
informações. A documentação museológica deve ser entendida como uma atividade meio,
jamais uma atividade fim. Uma peça ao ser adquirida pela organização já traz consigo uma
série de informações seja intrínseca ou extrínseca, mas não termina por ai, ou pelo menos não
deveria. Não é difícil encontrar diversos espaços museais onde a peça é adquirida, recebe um
número e uma ficha (em alguns casos, nem isso) e ponto. Fim da linha para o objeto como se
ali terminasse sua história dentro da instituição. Mas não é bem assim que as coisas deveriam
acontecer.
Ao ser adquirido pela organização, o objeto carrega consigo inúmeras informações
adquire outro montante em sua trajetória pelo museu, percorre exposições, passa por
processos de conservação, em alguns casos de restauração, são fontes inesgotáveis de
pesquisas, e todos estes processos ampliam sua história e são agregados ao seu histórico
tornando sua vida cada vez mais rica de informação.
No entanto, quando as informações sobre o objeto estão desordenadas ou não existem,
a peça torna-se unicamente um objeto sem valor para a pesquisa incapaz de produzir o
conhecimento do qual se espera. Isto gera um grande desconforto para sua perpetuação na
instituição, impossibilitando a visão holística deste acervo. Então: como preservar o que não
se conhece? Para que a história do acervo possa ser repassada para os usuários de forma
eficaz é necessário o correto armazenamento de dados sobre o mesmo, preferencialmente em
um sistema integrado. Em uma sociedade que busca as informações de forma instantânea, é
inconcebível que exista demora em sua recuperação. Em um sistema não informatizado e com
informações pulverizadas, onde as fichas de registros encontram-se em um local, o termo de
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aquisição em outro, os relatórios de conservação e movimentação não existem e a peça não
dispõe da devida marcação, é bem complicado concatenar essas informações.

Marques

(2010) pontua que o foco, antes direcionado para a raridade do objeto, migrou, na atual
sociedade de informação, para o potencial informativo que os objetos podem comunicar
através de programas expositivos e educativos. A esse respeito, enfatiza que “da concepção
tradicionalista de objecto museológico valorizado pela sua materialidade, passa-se agora à
valorização do objecto como documento, como fonte ilimitada de informação” (MARQUES,
2010, p. 51). Ainda tratando da atual sociedade de informação, Marques (2010, p. 3-4)
destaca:
[...] no museu não é possível prosseguir uma gestão e planificação séria e rigorosa
sem que se conheça integralmente a base material que constitui o património do
museu. Por este motivo, consideramos que uma das funções primordiais da
actividade museológica, que pode muito bem ser entendida como a sua coluna
vertebral, se baseia no núcleo de informação que produz, regista, armazena e
recupera sobre os bens culturais que possui .

Neste sentido, é notória a preocupação com a gestão das informações relacionadas ao
acervo como forma de garantir e propiciar aos responsáveis pelas coleções a melhor tomada
de decisão, a manutenção adequada do acervo e, por conseguinte, a sua preservação. Um caso
que pode ser mencionado é a atuação do conservador-restaurador. Como monitorar um objeto
em que as informações estão sempre inacessíveis ou não se tem o devido registro dos
procedimentos realizados? Como saber sobre a ocorrência de determinada infestação? Que
tratamento foi utilizado? Foi eficaz? Como saber se houve um restauro? Quantas e quais
exposições integraram? Sem o registro do histórico de procedimentos do acervo não é
possível obter esses dados. Ou, ainda, como escolher de forma rápida o tamanho da vitrine
para expor a coleção, ou armário para armazená-la, se não há medições do acervo
disponibilizadas? A informação acessível impediria a repetição de procedimentos que não
alcançaram êxito e agilizaria a tomada de decisões de forma eficaz e eficiente. Todas essas
ausências de dados resultam em informações tardias e imprecisas, implicando na precariedade
dos produtos. Procedimentos inadequados são corriqueiros quando não há uma normativa a
ser seguida ou quando o registro ocorrer de forma ineficiente ou não ocorrerem. Desta forma,
é interessante que todos os dados informacionais sejam registrados explicitamente, de modo
padronizado, e disponibilizados de forma acessível e integrada aos usuários, sejam eles
visitantes, pesquisadores ou conservadores. Estes dados registram a memória da operação e
possibilita a sua recuperação quando for conveniente. Matos (2012, p. 31) também menciona
uma série de indagações, para justificar a importância da documentação:
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De que forma poderíamos conservar, pesquisar, estudar, divulgar, expor, comunicar
o património material e imaterial de cada museu se não o conhecêssemos
previamente? E como se conhece o património? Como se passa esse conhecimento?
Como se obtêm os dados físicos ou contextuais dos objetos? Não precisamos
primeiro de conhecer o património que pretendemos estudar, conservar e divulgar?
A resposta é óbvia e afirmativa. A documentação do património é essencial para que
o museu cumpra as tarefas inscritas na sua definição e deve ser considerada parte
fundamental no seu planeamento estratégico.

A memória do acervo deve ser um diferencial no campo informacional. Garantir que
as coleções sejam registradas, utilizadas e reutilizadas em detrimento do tempo, auxilia a
tomada de decisão nas mais diversas atividades da instituição e, em especial, a conservação
do acervo, que poderá embasar ações e impedir que os erros das decisões anteriores se
repitam, evitando assim, um procedimento inadequado, que não surtiu o efeito desejado.
Matos (2012) discorre sobre a questão intrínseca dos museus e o conhecimento do acervo,
informando que é impossível ter um museu ou coleção de verdade, sem ter o conhecimento
mínimo sobre seus objetos. Para Matos (2012, p. 21) “O seu registro e documentação são
tarefas primordiais que devem ser assumidas, sem qualquer condicionamento, como elemento
fundamental na missão e objetivos de qualquer museu”.
Outro fator de risco para a preservação do acervo é o gerenciamento de suas
informações em ambientes tecnológicos vulneráveis, sujeitos a descontinuidade digital. A
possibilidade de atualização de um sistema sem o comprometimento da segurança das
informações deve ser prioridade na escolha de tal mecanismo. Uma vez perdendo as
informações sobre o acervo, sua preservação estará consideravelmente comprometida. Para
Lizott (2017b, p. 764) “A ausência e desorganização das informações do acervo são fatores
que atingem o museu como um todo, limitando seus objetos ao aspecto visual, não permitindo
uma relação de diálogo com seus usuários”. Este desconhecimento sobre o acervo é bem
maior do que se espera. Sobre este fato discorre Ribeiro (2017, p. 2):

As instituições mantenedoras não reconhecem sua responsabilidade acerca dos bens
musealizados e, via de regra, não possuem nenhum tipo de reconhecimento
institucional deste tipo de bem, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto
de vista contábil, e muito menos do ponto de vista de políticas culturais para museus
e coleções musealizadas.

Diante do exposto, espera-se que a criação de um sistema informatizado possa atender
às demandas da instituição, preencher lacunas informacionais, conferir um controle deste
acervo e possibilitar a rápida recuperação da informação, além de permitir um maior acesso,
divulgação e preservação de seu acervo.
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa tem como universo a coleção de Etnologia do Museu Câmara Cascudo e
seu gerenciamento através do Sistema ACERVUS. A escolha pela realização desta pesquisa é
poder contribuir para uma melhor eficácia e eficiência na gestão das coleções museológicas
desta Instituição, tornando-a mais acessível e cumprindo o que determina a legislação em
vigor sobre esta temática.
Conforme exposto no decorrer deste trabalho, esta pesquisa fundamenta a inserção dos
campos e sugere processos para atender as necessidades informacionais do Setor de Etnologia
do MCC no Sistema ACERVUS, tornando-o uma ferramenta eficaz na gestão deste acervo
museológico. Busca-se desta maneira disponibilizar os dados museais de forma clara e fácil
para os órgãos fiscalizadores, para os responsáveis pelas coleções e usuários gerais.
Esta pesquisa qualitativa se justifica por tratar de “questões ou focos de interesses
amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve” (GODOY, 1995a, p. 58).
Este modelo de pesquisa busca obter dados descritivos relacionados a “pessoas, lugares e
processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando
compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da
situação em estudo” (GODOY, 1995a, p. 58).
Considerando a natureza do problema investigado, o presente trabalho consiste em
uma pesquisa aplicada, pois objetiva resolver problemas concretos, com soluções imediatas.
“Tem como característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e consequências
práticas dos conhecimentos” (GIL, 2008, p. 27). Por se tratar de um mestrado profissional,
acredita-se que não há nada mais oportuno que essa modalidade de pesquisa para sanar a
situação-problema que emerge do contexto profissional do pesquisador.
Quanto ao tipo, trata-se de uma pesquisa exploratória, cuja principal finalidade é
“desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Realiza-se este
tipo de pesquisa quando o tema escolhido é pouco explorado e de difícil formulação de
hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 2008, p.27). Utiliza-se de levantamento
bibliográfico e “entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado” (GIL, 2002, p.41).
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado o método de pesquisa-ação, “tratase de um método, ou de uma estratégia de pesquisa agregando vários métodos ou técnicas de
pesquisa social, com os quais se estabelece uma estrutura coletiva, participativa e ativa ao
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nível da captação de informação” (THIOLLENT, 2011, p. 32). Algumas técnicas utilizadas
para o desenvolvimento destes métodos são: métodos e técnicas de grupo, para perceber a
dimensão coletiva e interativa de investigação, técnicas de entrevistas, levantamento
documental, diagnóstico de situações, resolução de problemas, mapeamento de representações
(THIOLLENT, 2011, p.33).
Segundo Thiollente (2011, p. 8) a pesquisa-ação é um “conjunto de procedimentos
para interligar conhecimento e ação, ou extrair da ação novos conhecimentos”. Objetivamente
este método “consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os problemas da situação
observada” (THIOLLENT, 2011, p. 23). O autor salienta que para ser considerada pesquisaação deve haver de fato uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema
proposto. Esta ação comumente visa solucionar problemas principalmente técnicos, como
exemplo, “introduzir uma nova tecnologia ou desbloquear a circulação da informação dentro
da organização” (THIOLLENT, 2011, p. 21). Destaca ainda que a pesquisa-ação “tem sido
pensada como instrumento adaptado ao estudo, em situação real, das mudanças
organizacionais que acompanham a introdução das novas tecnologias, principalmente
baseadas na informática” (THIOLLENT, 2011, p. 97). Para este autor, os pesquisadores e os
participantes devem estar envolvidos de modo cooperativo ou participante no problema.
Benbasat, Goldstein e Mead (1987, apud MACKE, 2002, p. 3) considera a pesquisaação uma espécie de estudo de caso, com a diferença que o pesquisador além de observador
passa a ser um participante na construção de um sistema, e o “processo de mudança torna-se
seu objeto de pesquisa. Portanto, o pesquisador tem dois objetivos: agir para solucionar um
problema e contribuir para um conjunto de conceitos para desenvolvimento do sistema”.
Ponderando os objetivos desta pesquisa e o problema investigado, que consiste em
uma situação real de trabalho, optou-se pela coleta de dados através da técnica de grupo focal,
por oportunizar o pensamento coletivo sobre um tema que envolve o cotidiano dos
participantes. Com esta técnica foi possível perceber tanto o conhecimento dos participantes
sobre as leis que regem a documentação museológica quanto as necessidades informacionais
de variados seguimentos na instituição. A seleção dos participantes buscou atender os vários
níveis hierárquicos com funções diversificadas e que atuam na coleção de etnologia no
espaço do Museu. A ideia foi obter a necessidade informacional dos mais variados setores
envolvidos no gerenciamento do acervo de Etnologia e que serão utilizadores do sistema.
Desta forma foi possível propor sugestões que atendam a um maior número possível de
usuários. Após a entrevista, as falas gravadas foram transcritas e as perguntas foram
classificadas conforme o princípio de análise simplificada, com a finalidade de destacar as
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informações consideradas relevantes durante a entrevista. Também foi realizado um segundo
grupo focal, desta vez, com o desenvolvedor do Sistema ACERVUS e com o museólogo do
MCC apontando as necessidades dos usuários envolvidos no primeiro grupo focal, como
também assinalando as normas e legislações referentes a esta área. Sobre as vantagens desta
técnica grupal Gonçalves, et al (2004, p.52) aborda,

os membros de um grupo interagem, influenciando as opiniões dos outros e tendo
suas opiniões influenciadas. De modo bilateral, essa troca leva a um crescimento do
grupo, tendo em vista as discussões e reflexões nele e por ele propiciadas. O grupo
pode ser entendido, assim, como um instrumento de aprendizagem, fundamentando
e alavancando a realização de uma tarefa.

É neste sentido que a pesquisa-ação permite que se trate a teoria e a prática de forma
conectada, ligando o pensamento à ação, buscando perceber e corrigir erros. Possibilita
também a discussão e o aprendizado com diferentes usuários. Thiollent (2011, p. 32)
estabelece que a pesquisa-ação é uma forma de “conceber e de organizar uma pesquisa social
de finalidade prática e que esteja de acordo com as exigências próprias da ação e da
participação dos atores da situação observada”.
Thiollent (1997, p. 58) aponta que a pesquisa-ação não tem uma forma totalmente
definida, porém define minimamente 04 fases, conforme apresentado na figura 05.
Figura 5: Fases da pesquisa-ação

Exploratória

Pesquisa
aprofundada

• Detecção de
problemas; dos
atores; os tipos e
capacidades de ação
possível.

• Coleta de dados que
são discutidos e
interpretados pelos
participantes da
pesquisa

Ação

Avaliação

• Difudir os resultados, • Observar, redirecionar
definir os objetivos
o que realmente
alcançaveis com ações acontece e resgatar o
concretas, apresentar
conhecimento
propostas para
produzido durante o
negociação entre os
processo.
interessados.

Fonte: Thiollent (1997, p. 58)

Thiollent (1997, p. 58) evidencia uma flexibilidade das três últimas fases, ressaltando
que há uma simultaneidade de pesquisa e ação entre elas e enfatizando a questão do
aprendizado que permeia todo o processo da pesquisa em virtude de seu caráter dinâmico.
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Diante do exposto segue as etapas traçadas para a execução desta pesquisa (figura 6).
Figura 6: Etapas da pesquisa-ação

Fonte: Delineamento da pesquisa-ação baseado Thiollent, gráfico sugerido por Macke ( 2002, p. 5).
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6 APLICAÇÃO DA PESQUISA-AÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS E
SUGESTÕES DE GERENCIAMENTO DA COLEÇÃO DE ETNOLOGIA DO
MUSEU CÂMARA CASCUDO/UFRN NO SISTEMA ACERVUS/UFRN

As etapas do processo de pesquisa-ação sugeridas por Queiroz et al (2007) são: 1.
aproximação do pesquisador com o grupo estudado. Neste ponto, ressalta-se que a autora atua
como agente da pesquisa e profissional da área pesquisada, portanto imersa neste contexto; 2.
Percepção da visão de conjunto da comunidade objeto de estudo. Para tanto deve-se pesquisar
as documentações oficiais, reconstituir a história do grupo e do local, observar da vida
cotidiana e levantamento de pessoas-chave. 3. Sistematizar e organizar esses dados coletados.
Estes dados foram levantados e posteriormente sistematizados e podem ser observados no
decorrer desta pesquisa, nas seguintes fases: Fase exploratória; Fase da pesquisa aprofundada;
Fase de ação e Fase de avaliação.

6.1 FASE EXPLORATÓRIA: A COLEÇÃO DE ETNOLOGIA DO MCC O E O SISTEMA
ACERVUS.
Em um primeiro momento tratou-se de levantar informações bibliográficas acerca das
temáticas que embasam a discussão teórica da pesquisa, o que permite avaliar de forma crítica
o objeto e fenômenos investigados e construindo-se um aporte teórico sobre gestão da
informação, gestão de acervo museológico e sistemas informacionais.
Ainda nesta fase denominada exploratória é apresentada a Coleção de Etnologia do
MCC e o Sistema ACERVUS, para compreensão do universo da pesquisa.
A observação participante foi o procedimento utilizado para compreender os processos
de gestão de coleções, seus agentes e o seu universo, e assim poder contribuir com maior
propriedade sobre todas as demais fases abordadas nesta pesquisa. Observar significa aplicar
atentamente os sentidos “a fim de obter uma determinada informação sobre algum aspecto da
realidade. É mediante o ato intelectual de observar o fenômeno estudado que se concebe uma
noção real do ser ou ambiente natural, como fonte direta dos dados” (QUEIROZ et al, 2007,
p. 227).

As autoras salientam que o pesquisador dever treinar o olhar para buscar

acontecimentos específicos, para que se possa obter informações na ocorrência espontânea
dos fatos. Acrescenta ainda que além de ver é preciso examinar.

53

Flick (2009, p. 207) relata que este método se caracteriza pelo fato do pesquisador está
inserido no campo da pesquisa, observando-o a partir da perspectiva de membro, contudo
deverá também influenciar o que é observado em virtude de sua participação.
Neste primeiro momento foi construído um breve relato sobre a criação do MCC e a
formação da coleção de etnologia, com o intuito de compreender melhor o universo
pesquisado. Neste momento a pesquisa assumiu um caráter documental como procedimento
de coleta de dados. A pesquisa documental “vale-se de materiais que não receberam ainda um
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da
pesquisa” (GIL, 2008, p. 51). Este tipo de pesquisa “representa uma forma que pode se
revestir de um caráter inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de alguns
temas” (GODOY, 1995b, p. 21).
Também foi realizado um levantamento do sistema ACERVUS, para verificar o que já
está posto e compreender melhor o sistema, podendo assim contribuir com maior propriedade
com a inserção das necessidades informacionais nas lacunas percebidas. Para Thiollente
(2011), esta fase consiste em desvendar o campo da pesquisa e estabelecer um levantamento
ou diagnóstico da situação.

6.1.1 A Coleção de Etnologia do Museu Câmara Cascudo
A maioria dos museus ocidentais surgiram a partir do “colecionismo”, termo definido
por Kerten e Bonin (2007, p. 117), como “um agrupamento de objetos com características
semelhantes, organizados de diferentes maneiras, por diferentes pessoas, geralmente aquelas
que tinham melhores condições econômicas para adquiri-los”.
No início as coleções particulares eram visitadas por um público restrito e em ocasiões
especiais. A partir do século XVI, surgem as exposições sistematizadas e em locais exclusivos
para este fim. No século XVII, com a revolução científica,

mudanças significativas produziram-se em todos os ramos da cultura europeia. A
organização social também sofreu alterações significativas, assim como a produção
intelectual e artística. A ascensão do método experimental estimulou a formação de
grupos de filósofos e práticos das várias ciências, o que culminou com a criação de
academias, tais como a Royal Society (1660), em Londres, e a Académie des
Sciences (1666), em Paris (KERSTEN; BONIN, 2007, p. 118).

Neste contexto havia uma predominância das coleções de história natural, de
antiguidades e de objetos raros. As coleções etnográficas e objetos da cultura material
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derivadas do Novo Mundo eram apresentadas como objetos curiosos de um mundo
desconhecido.

No fim do século XVII, o conhecimento científico se fortalece. O

Renascimento renovou o conceito do colecionismo, atribuindo aos objetos um valor formativo
e científico. Estes objetos passaram a ser apreciados também pelo seu valor histórico, além do
estético. Nesta conjuntura nasceu a etnologia (KERSTEN e BONIN (2007, p. 118).
Kersten e Bonin (2007) afirmam que os museus modernos foram formados a partir das
coleções, dos contatos com culturas diferentes – exóticas – e do nascimento do pensamento
científico. E citam a abertura em 1753 o British Museum, em Londres para o público, para
exibir as coleções reais inglesas, transformadas em patrimônio nacional. Outros museus
também foram abertos ao público: Hermitage, em São Petersburgo, em 1764; o Louvre, entre
1750 e 1773; o Museu Clementino do Vaticano, em 1773; o Museu de Cassel, em 1779; e o
Museu do Prado, em Madri, no ano de 1785. O século XIX deu início à era dos museus e
diversos museus de folclore foram abertos: na Dinamarca (1807), na Noruega (1828), e o de
Skansen, em Estocolmo, considerado o mais completo deles (1891). A partir daí objetos de
outras culturas, coletados por “viajantes, missionários e funcionários coloniais, eram tratados
sob a perspectiva pedagógica, como obras de arte e de investigação científica”. (KERSTEN;
BONIN, 2007, p. 119). Estes objetos eram agrupados e catalogados e serviam de bases para a
produção de modelos teóricos ou para a ilustração de teses relacionadas a evolução da
humanidade, analisada em sua totalidade, partindo do conceito de “raça”. Assim, sociedades e
objetos foram classificados de acordo com os padrões estéticos e tecnológicos da Europa.
Deste modo o surgimento da antropologia está imbricado com o ordenamento e a reflexão das
coleções. Consequentemente o estudo e a formação de coleções etnográficas sempre
estiveram norteadas por esta ciência. A partir deste novo olhar os museus transformaram-se
em centros de produção e embasaram o desenvolvimento das disciplinas da antropologia, que
surgia (KERSTEN; BONIN, 2007, p. 119, GRUPIONI, 2008, p. 22)
Em 1886 Adolf Bastian (1826-1905) fundou um dos maiores museus etnográficos do
mundo: o Königliches Museum für Völkerkunde, em Berlim, considerado um excelente
centro de formação da etnologia. É importante ressaltar que as funções de conservação e de
pesquisa foram desenvolvidas até o final do século XIX essencialmente nos museus. A era
dos museus foi a condicionante para a “pesquisa e o desenvolvimento da etnologia aos
imperativos museográficos”. Assim, “subordinada à museografia, a pesquisa etnológica
orientava-se para o estudo descritivo e comparativo da cultura material” (KERSTEN;
BONIN, 2007, p. 119).
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Os museus foram palco das diversas disciplinas antropológicas, formando nomes de
grandes destaques nesta área, como por exemplo: Franz Boas (1858-1942), considerado o pai
da antropologia americana (KERSTEN; BONIN, 2007, p. 119). Ratificando este pensamento,
Vasconcellos (2011, p. 708) discorre,
De certo modo, é possível dizer que a antropologia nasceu nos museus; ou, mais
precisamente, que ela se estruturou na medida em que se formavam as grandes
coleções etnográficas que vieram a enriquecer os acervos dos museus ocidentais. E
até mesmo forneceram uma das bases para a produção das teorias antropológicas da
época, notadamente o evolucionismo e o difusionismo.

Com a criação dos departamentos antropologia social e/ou cultural nas universidades,
a partir de 1920 houve um deslocamento das pesquisas antropológicas antes oferecidas nos
museus. “A forte crítica à instituição e à sua tradicional forma de expor e interpretar o outro
levou à ruptura dos antropólogos com os museólogos profissionais”. Este fato ocasionou o
declínio da era dos museus nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo houve na França um
fortalecimento desta instituição com Paul Rivet (1876-1958) que modificou a museologia
etnográfica com a introdução da concepção de museu-laboratório alterando os processos de
coletar objetos etnográficos. Em 1925, Rivet fundou juntamente com outros profissionais o
Instituto de Etnologia da Universidade de Paris. Auxiliado por “G. H. Rivière, entre 1937 e
1938, reagrupa as coleções de antropologia física e etnologia no Musée de l‟Homme”. Deste
modo “os objetos passam a ser vistos como testemunhos de modo de vida, de tecnologia, de
produção e de condições psíquicas de uma cultura, contextualizadamente” (KERSTEN;
BONIN, 2007, p. 119).
No Brasil, as primeiras experiências museológicas ocorreram nos séculos XVII, com
“o complexo de museu, jardim botânico, jardim zoológico e observatório astronômico criado
no Recife por Maurício de Nassau” e no século seguinte a Casa de História Natural,
conhecida como Casa de Xavier dos Pássaros. Porém é apenas em 1818 que surge o museu
enquanto instituição científica, com a criação do Museu Real, atualmente denominado Museu
Nacional do Rio de Janeiro. Logo após foram criados outros dois museus: o Museu Paraense
Emílio Goeldi criado em 1871 e o Museu Paulista em1893 (CONSIDERA, 2011, p. 1). Estes
três últimos seguiram o modelo de museu Etnográfico, que se difundiu em todo o mundo
entre os anos 1870 e 1930, caracterizado pela forma enciclopédica. Dedicavam-se às
pesquisas em ciências naturais, voltando-se para a coleta, o estudo e a exibição de coleções
naturais, de etnografia, paleontologia e arqueologia. Estes museus preservaram as riquezas
locais e nacionais, unindo a isso a produção intelectual e a prática das ciências naturais no
Brasil em fins do século XIX. Estas instituições “tinham como paradigma a teoria da evolução
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da biologia, a partir da qual desenvolviam estudos de interpretação evolucionista social, base
para a nascente antropologia” (JULIÃO, 2006, p. 22).
Na atualidade existem no Brasil um número considerável de museus antropológicos
que reúnem importantes coleções de natureza etnográfica e muitos deles estão vinculados a
universidades. A exemplo disto, o Museu Câmara Cascudo.
Criado em 1960, durante o governo de Dinarte de Medeiros Mariz, o Instituto de
Antropologia (IA), assim chamado antes de tornar-se Museu Câmara Cascudo, destinava-se a
“promover e a divulgar estudos sobre o homem em seus diversos aspectos físicos e culturais,
inclusive tradição, hábitos e costumes, além de pesquisas às jazidas pré-históricas do território
norteriograndense”, conforme a lei de criação do Instituto de Antropologia da então
Universidade do Rio Grande do Norte nº 2.694 de 22 de novembro de 1960.
A estrutura inicial conforme a Lei criação do Instituto de Antropologia, deveria conter:
Seção de Administração, Seção de Antropologia Física; Seção de Antropologia Cultural,
Seção de Paleontologia, Museu, Biblioteca, Laboratório e Oficinas.
O IA teve como fundadores José Nunes Cabral de Carvalho, Monsenhor Nivaldo
Monte, Veríssimo de Melo e Luís da Câmara Cascudo. Este último tornou-se o primeiro
diretor do Instituto, conforme livro de Atas, de 19 de dezembro de 1961.
Em 1963 o Instituto de Antropologia era constituído por dois Setores, cada um com
dois departamentos, conforme figura 7 a seguir.

Figura 7: Departamentos do IA em 1963

Antropologia Física

Antropologia
Cultural

Geologia e paleontologia
do quaternário

Arqueologia e linguistica

Genética

Cultura Popular

Fonte: Santos (2010, p. 32).

O Departamento de Cultura Popular do IA foi o embrião do que hoje denomina-se
Setor de Etnologia e detentor do acervo aqui pesquisado. Começou suas atividades com a
pretensão de condensar as tarefas profissionais ou domésticas, religiosas e atividades lúdicas
dos homens do campo, das praias e dos bairros populares. As primeiras pesquisas deste
departamento tratou sobre: “Devoções populares”; “Cantos e contos populares” e Estereótipos

57

norte-americanos em Natal”10. As pesquisas deste departamento influenciaram a criação da
atual coleção de Etnologia do MCC e encontram-se registradas nas primeiras publicações da
UFRN, o “Arquivos do Instituto de Antropologia”, de 1964 (UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE, 1962).
Através do Boletim Universitário da UFRN (ano I, nº 1, setembro de 1963) é possível
observar as primeiras impressões sobre o IA, e o garimpo de suas coleções:
Dentro de suas finalidades, a Universidade transpôs as áreas do ensino profissional
pra se dedicar, também, à investigação e à pesquisa: instalou, por isso, o Instituto de
Antropologia para que o homem da região fosse estudado, na sua morfologia, na sua
origem, na sua evolução, nas suas conquistas, nos seus comportamentos sociais e
nas suas relações ecológicas. É de toda justiça salientar a obra magnífica de seus
ilustres pesquisadores que, cheios de idealismo e desprendimento, dão todo o
exemplo de dedicação científica e integração universitária. Tem feito prospecções
em diversas regiões do Estado, escavações para obtenção de amostras de
valiosíssimos materiais fósseis e arqueológicos, localizações de Sambaquis e de
subsídios das mutações sedimentárias do quaternário, colheitas de utensílios e de
objetos usados pelo homem na sua passagem através dos tempos, registros
folclóricos, tudo fixando no tempo e na história, a evolução do homem entre nós.
Temos, já, na sede do Instituto, à Avenida Hermes da Fonseca, abundante e
interessante material em exposição (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE, 1963).

Ainda em 1962, o diretor Câmara Cascudo, solicitou ao Reitor autorização para
viagem e verbas para a aquisição de peças etnográficas e objetos de arte popular com a
finalidade de montar o Museu de Cultura Popular com elementos característicos das
atividades do povo potiguar, como vestimenta do vaqueiro, arreios, miniatura de um carro de
boi, cerâmicas, cestaria, objetos lúdicos infantis, além do recolhimento de ex-voto das capelas
ou cruzeiros11 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 1962).
Na documentação do ano de 1962 é possível verificar alguns recibos se reportando a
compra de peças em várias regiões do Rio Grande do Norte (RN) como: cerâmica popular
adquiridas no Mercado público das Rocas em Natal e em Santo Antônio dos Barreiros (São
Gonçalo do Amarante/RN), e rendas e bicos das regiões de Ponta Negra, Pirangi, Alcaçus e
Tibau (SANTOS, 2010). A pesquisa sobre “feiras no Rio Grande do Norte” também
introduziu objetos ao acervo etnográfico. Foi neste comércio que muitas peças foram
compradas.
Em 1964, a Companhia de Diamantes de Angola doou ao IA três máscaras de madeira
produzidas pelos artistas privativos do Museu do Dundo. Provavelmente esta foi a única
10

Ofício nº 78, de 29 de setembro de 1962. Do Diretor em exercício do IA, José Nunes Cabral de Carvalho para
o Reitor Onofre Lopes.
11
Ofício nº 21, de 13 de julho de 1962. Do IA endereçado ao Reitor Onofre Lopes.
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doação internacional documentada nesta coleção. “Essas peças, sendo modernas, guardam a
autenticidade artística e poderão dar uma ideia exacta das máscaras dos “aquiche” (plural de
“muquiche”) – bailarinos mascarados – que participam dos rituais do povo quioco da
Lunda12”.
Diversos outros acervos foram adquiridos através das pesquisas etnográficas do IA,
dentre elas, pesquisa sobre o pescador potiguar; pesquisas relacionadas aos indígenas com
expedições em 1969 ao norte do Brasil, proporcionando a coleta de aproximadamente 100
peças de diversas etnias indígenas brasileiras, pelo pesquisador do IA, Raimundo Teixeira da
Rocha.
Em 1978 significante acervo com mais de 700 peças foi comprado do musicista
potiguar Oswaldo de Souza (1904-1995). Que após anos ausente do RN retorna com grande
acervo coletado pelo Brasil, provavelmente proporcionado pelo seu trabalho junto ao SPHAN
(atual IPHAN), órgão que o indicou para o trabalho de levantamento e tombamento do
Patrimônio Artístico e Cultural do Rio grande do Norte (CASTRO, 2017). Este termo de
compra tem a seguinte classificação: 1. arte popular; 2. arte sacra popular; 3. utensílios
indígenas; 4. iconografia sacra e 5. oratório e alfaias. Os objetos desta aquisição estão
inseridos em quase todas as coleções de etnologia. A coleta de rendas pelo litoral brasileiro
em 1972 por Oswaldo de Souza, também foi adicionada a coleção de rendas de bilro e hoje
contempla quase 600 itens.
O Projeto “Nossos Artistas”, de 2006, explorou o saber do artista potiguar. A tríade:
“Acervo – Artista – Museu” era o lema do projeto, “museu” no sentindo amplo da palavra,
como instituição e povo. Deste projeto mais de 50 peças foram adquiridas.
Em 2008, o Juizado Especial Criminal do Estado do RN apreendeu 317 itens
relacionados a cultura de povos indígenas, devido a venda ilegal destes produtos em lojas de
Natal, este material foi doado ao MCC e incorporado a coleção indígena, por influência da
antropóloga Jussara Galhardo, servidora do Museu.
Com o Projeto Vernáculo: A produção popular no Rio Grande do Norte13, expressivo
acervo foi adquirido entre os anos 2012 a 2014, acrescentando e inovando a coleção de
etnologia como as peças de “Rendas de agulha e bordados”, temática de grande
representatividade na cultura potiguar e ainda inexistente na coleção. Com este projeto mais
de 300 peças ingressaram na coleção de Etnologia do MCC. Também neste período, 2013,
12

Intercâmbio de peças etnográficas – Conforme o Documento de remessa n° G.46/64 de 06/02/1964, assinado
pelo Administrador Delegado da Companhia de Diamantes de Angola, Julio de Vilhena.
13
Coordenado pelos Professores Everardo Ramos e Olavo Bessa, hoje Diretor e Vice-diretor do MCC.
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MCC adquiriu 158 peças da Editora O Diário S/A, destacando-se neste contexto 77 esculturas
em madeira de autoria de Xico Santeiro 14.
A coleção de Etnologia também mantém, através de depósito, um acervo de
esculturas, em sua maioria de artistas potiguares, de propriedade da professora aposentada da
UFRN Wani Pereira, com aproximadamente 80 itens.
Este é um breve relato de como a coleção de Etnologia foi tomando forma, inúmeros
outros projetos e aquisições existiram e foram determinantes para estruturar esta coleção.
O acervo custodiado pelo Museu Câmara Cascudo representa o cotidiano de um povo,
sua memória, suas pesquisas. Para Lima (1997), a memória é um campo que se entrelaça a
todas as áreas de estudos relativas aos museus, à história e à formação teórica da Museologia
e de sua preservação. Para concluir o texto, a autora informa que o museu é um terreno de
disseminação da memória social, pois nesta instituição estão instauradas as práticas e
representações culturais, bem como a interpretação e transmissão da memória-mensagem
impregnada em seu acervo.
Assim como a maioria dos Museus Universitários, o Museu Câmara Cascudo é
constituído por coleções que refletem sua história, amparando-se e ampliando-se em objetos
adquiridos durante sua trajetória de ensino, pesquisa e extensão nas mais diversas áreas. Para
Yiakoumaki (2018)15,
O Museu Câmara Cascudo é um museu bastante diversificado, com muitas coleções.
Fósseis de animais, objetos de arte folclórica e vestígios arqueológicos. Isso faz com
que seja muito original, pois é um lugar que convida ao pensamento e às práticas
interdisciplinares. O mundo natural, os sugestivos objetos que as pessoas produzem,
assim como os remanescentes do passado, tudo sob o mesmo teto. Reunir todas
essas coleções e vinculá-las a outras áreas de estudo é fascinante e, como curadora,
me fascina.

Medina (2005) defende que as coleções são os alicerces dos museus,
A museologia organiza-se em torno do postulado sagrado: o que define o direito do
museu à existência são as colecções. Os museus existem e permanecem porque
possuem colecções, porque as conservam na perpetuidade e as revelam aos seus
públicos. Por seu turno, os conservadores e os museólogos são pessoas cuja vocação
é a de classificar, agrupar e levar a cabo os inventários dessas colecções. E, em
última análise, mediar a relação entre estas e os públicos do museu. A eles cabe
enfrentar a complexidade, investigando a possibilidade de sentidos que essas
coleções encerram (MEDINA, 2005, p. 127-128).

14

Joaquim Manoel de Oliveira (1898-1966), conhecido como Xico Santeiro, figura como um dos maiores
escultores do Rio Grande do Norte.
15
Nayia Yiakoumaki é curadora da Whitechapel Gallery de Londres. Fez residência no MCC no âmbito do
Exchange Programme do British Council em março de 2018.
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Para a autora, o museu deve “superar a habitual linearidade na exploração das
colecções, salvaguardando-as no seu aspecto físico, mas também valorizando-as enquanto
portadoras de informações” (MEDINA, 2005, p. 134).
A informação do acervo é basilar para a constituição do museu e fundamental para o
seu controle, tratamento, pesquisa e divulgação. Para tanto centralizá-la em um sistema
informatizado viabiliza o seu amplo e simultâneo compartilhamento, seja para uso interno,
transformando-se um “valioso elemento de integração de processo e de melhor compreensão
da organização” ou externo da organização quando atinge um número cada vez maior de
usuário, o que resulta no “fortalecimento de vínculos e relacionamentos da organização com o
seu ambiente externo” (BEAL, 2008, p. 23).
Carvalho (2013, p. 51) destaca que “a necessidade de acesso à informação sempre
esteve presente na vida do homem”. E isto é perceptível a partir dos diferentes suportes que
foram surgindo com o passar do tempo e que “refletem a importância do registro organizado
para posterior recuperação das informações” (CARVALHO, 2013, p. 51). Para a autora,
O acesso à informação torna-se mais importante do que a posse, uma vez que há um
imenso universo disponível através das redes de informação, que multiplicam as
possibilidades de uso de conteúdos, mesmo que não existam fisicamente e sim
virtualmente (CARVALHO, 2013, p. 56).

É notório que um sistema de informação, quando bem estruturado, pode otimizar os
fluxos informacionais e garantir uma maior agilidade, segurança e acessibilidade às
informações. Para Carvalho (2013, p. 57) “o acesso é importante, mas é preciso buscar a
melhor forma de aproveitamento da informação disponibilizada [...]”.
Diante deste quadro, preocupados em coordenar a multiplicidade de informação e ter o
controle do acervo sob a guarda da Instituição, a UFRN, através da Superintendência de
Informática criou o Sistema ACERVUS que será apresentado no subcapítulo a seguir.

6.1.2 O Sistema ACERVUS

O Sistema ACERVUS é um Sistema de gerenciamento de coleções, como
explicitamente é destacado em sua página 16 e começou a ser pensado em 2016 sob as
exigências da Auditoria Interna 17 (AUDIN) da UFRN.
16

Esta informação pode ser verificada na figura 8 ou na página do sistema: www.ACERVUS.ufrn.br.
Órgão de assessoramento responsável pela auditoria interna da instituição, vinculada à Reitoria, tem a
finalidade de exercer orientação, acompanhamento, controle e fiscalização dos atos e fatos administrativos da
17
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Conforme relatório nº 020/2014, da AUDIN/UFRN foi constatado em visita técnica ao
MCC que havia uma fragilidade no registro das informações das coleções deste Órgão, devido
à forma manual de preenchimento dos dados, registro fotográfico digital e ausência dos
registro da coleção nos sistemas informatizados gerido pela UFRN. Na análise da Auditoria
foi apresentada a seguinte informação:

O cadastro das coleções do Museu nos moldes apresentados é insuficiente para
garantir um controle patrimonial adequado tendo em vista que há dificuldade de
busca, risco de perda, impossibilidade de alguns cruzamentos e possibilidade de
alteração dos dados (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, 2014, p.4).

Dois anos depois, em novembro de 2016, nas “Recomendações18 pendente de
atendimento”, referente ao relatório 20/2014 anteriormente citado, destaca a seguinte
indicação para a Unidade do Museu Câmara Cascudo para prazo de atendimento em
30/12/2016:

Recomenda-se que se providencie o cadastro das coleções do MCC em sistema
informatizado da UFRN, com todos os dados necessários a sua completa
denominação e localização. Como a Superintendência de Informática já foi
acionada, recomenda-se a elaboração de um cronograma, estipulando prazos para a
implementação de módulo específico para o cadastro do acervo do Museu, com
mecanismos de segurança quanto ao acesso dos dados somente por pessoas
autorizadas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016,
s/n)

A questão relacionada às deficiências no controle sobre os bens patrimoniais é citada
por Neco et al (2014), quando informam sobre o levantamento produzido pelo IBRAM em
2011, “o qual apontou que 75% dos museus que responderam à pesquisa possuíam um
número estimado de seus acervos, refletindo a ausência de inventários completos e
sistemáticos sobre seus bens” (NECO et al, 2014, p.2, grifo nosso).
Seguindo as recomendações da Auditoria Interna da UFRN, criou-se em 2016 o
Sistema ACERVUS. A auditoria necessitava de um sistema com o registro dos dados dos
acervos da UFRN que fosse possível consulta-los quando necessário. O ACERVUS é
considerado um dos sistemas orbitais da UFRN, ou seja, fica em volta dos sistemas principais,
como o Sistema de Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA),
UFRN. Para tanto tem como objetivo: avaliar a integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos
processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de
riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento dos seus objetivos. (Boletim de Serviço
da UFRN, nº 53, p. 5, de 23/03/2015).
18
A recomendação para a criação de um sistema informatizado se deu em 2014
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Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Recursos Humanos (SIGRH) e o Sistema
Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). Além da proposta inicial da
auditoria, este sistema também recebeu contribuições das unidades que possuíam acervos,
principalmente do MCC, unidade que apresentou o maior número de solicitação. A partir
destas demandas o sistema foi evoluindo e outras operações, além dos processos de
catalogação, foram adicionadas, como por exemplo: cessão para outras unidades e
movimentação do acervo (SANTOS, 2018).
A ideia inicial foi criar um sistema simples apenas para catalogação. A SINFO então
apresentou um sistema onde era possível criar campos de acordo com a necessidade de cada
unidade da UFRN, com pouquíssimos campos fixos. Tornando-se um sistema bastante
genérico, capaz de anteder a diversas unidades da UFRN (SANTOS, 2018).
Na página on-line do Sistema ACERVUS, pode ser visualizada as unidades da UFRN
cadastradas: 1. Centro de Memória da Rede CEDES (Centro de Desenvolvimento de
Pesquisas em Políticas de Esporte e de Lazer do Rio Grande do Norte); 2. Departamento de
Geofísica; 3. Departamento de Políticas Públicas; 4. Laboratório de Documentação Histórica
(CERES – Centro de Ensino Superior do Seridó); 5. Museu Câmara Cascudo; 6. Núcleo de
Arte e Cultura (NAC); 7. Núcleo Temático da Seca e do Semiárido e 8. Superintendência de
Comunicação. Totalizando 8 unidades usuárias na atual implantação.
Este sistema apresenta um modelo aberto, que possibilita a criação de campos que
melhor se adequem ao gerenciamento de cada coleção da UFRN. Este fator tanto facilita e
atende à necessidade de públicos diferentes, como pode gerar conflitos relacionados à
despadronização de dados. Também é possível observar campos pré-definidos pelo sistema,
conforme será abordado mais adiante.
No Sistema ACERVUS há uma página on-line definida como “Parte Pública do
Sistema ACERVUS” que pode ser a acessada por qualquer usuário através do site
www.ACERVUS.ufrn.br. Nesta página também há um campo que (quando clicado)
transporta o usuário para uma tela de acesso restrito onde é solicitado o login (nome do
usuário) e senha. Nesta tela apenas usuários cadastrados podem acessar, trata-se da parte de
inserção de dados no Sistema.
Temos a seguir a página denominada “Parte Pública do Sistema ACERVUS” que foi
dividida em três partes para uma melhor compreensão (figura 8).
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Figura 8: Primeira parte pública do Sistema ACERVUS

Acesso para usuários
cadastrados

Fonte: Adaptado da UFRN (2018)

Nesta primeira parte (figura 8) pode ser observado um breve conceito do sistema “O
ACERVUS é um sistema de gerenciamento dos acervos artísticos, históricos e museológicos
de unidades da UFRN, voltado para o armazenamento de documentos e multimídia”
(SISTEMA ACERVUS, 2018, friso do autor). Logo em seguida são ilustrados os últimos
objetos inseridos no sistema com sua respectiva descrição: “Figura masculina, de pé, posição
frontal...”. Foi destacado nesta figura o ícone que dá acesso restrito ao sistema para usuários
cadastrados.
Na segunda parte do Sistema ACERVUS - Parte Pública - é possível pesquisar os
objetos implantados no sistema pela busca simples ou avançada. Esta ilustração (figura 9) traz
o modelo de “Tipo de busca avançada” para obter a totalidade das opções do sistema. Os
destaques em círculos laranja, adaptados pela autora, demonstram alguns itens já cadastrados
que só são exibidos ao clicar no botão de caixa de listagem (triângulo invertido). Os
conteúdos dos campos “Tipo de objeto” e “Coleção” são preenchidos pelos usuários que
trabalham com as coleções. Já os demais são de responsabilidade dos programadores do
sistema.
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Figura 9: Segunda parte pública do Sistema ACERVUS

Fonte: Adaptado de UFRN (2018)

A terceira parte do Sistema ACERVUS mostra o resultado da pesquisa, onde é
possível observar nas primeiras linhas, a Unidade que custodia o objeto: Museu Câmara
Cascudo; a Coleção em que está inserido este objeto: Arte Sacra; o Tipo do objeto, neste
caso colocou a macro coleção: Etnologia; o Código estabelecido pelo sistema: 001508; a
Descrição: Figura feminina (...); e por último a Ação, representada por um ícone em forma de
“olho”, que ao ser clicado transfere o usuário para a página de “Visualização do objeto do
acervo”. Esta página apresenta a seguinte disposição: 1. Os campos pré-definidos pelo
sistema (Unidade; Coleção; Tipo do objeto; Código; Descrição; Estado de conservação); 2. A
Galeria para a inserção de imagem ou vídeos; 3. Arquivos, para inserção de arquivos,
geralmente textos em PDF e 4. Os campos e subcampos criados pelos usuários gestores. 19
Nesta parte é apresentado ao usuário externo apenas as informações de interesse público e não
disponibiliza opção de impressão. Os gestores podem determinar que objeto ou que
informação se tornará publica.

19

Termo denominado pelo Sistema ACERVUS para os usuários autorizados pela SINFO, que gerencia a coleção
e, portanto a catalogação do acervo, cabendo a este gestor a homologação do que foi catalogado por outros
usuários.
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Figura 10: Terceira parte pública do Sistema ACERVUS

Fonte: UFRN (2018)

O acesso à inclusão de campos e gerenciamento das coleções é de uso restrito a quem
possui vínculo institucional com a UFRN (Servidor ou aluno). Este acesso é autorizado pelo
gestor da unidade (que neste caso é o gestor das coleções). A senha de acesso é equivalente à
utilizada em outros sistemas da Instituição (SIGAA, SIPAC e SIGRH20).
Para os usuários cadastrados, deve-se acessar o mesmo endereço citado anteriormente:
www.ACERVUS.ufrn.br e clicar no campo “acessar o ACERVUS” em destaque na figura 8.
Em seguida deve digitar o nome de usuário e senha e clicar em “entrar” na página de cadastro
(figura 11).
Figura 11: Página de cadastro no Sistema ACERVUS

Fonte: UFRN (2018)
20

SIGAA, Sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas; SIPAC, Sistema integrado de gestão de
patrimônio, administração e contrato e SIGRH, Sistema integrado de gestão de recursos humanos.
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A primeira página que aparece é a de “busca no acervo”, semelhante à página de
acesso irrestrito. A diferença é que há novas opções para explorar no sistema, são as abas: a)
Acervo; b) Cadastro; c) Administração e d) Relatórios. Esta página também exibe a foto
do usuário e o nome. No ícone “sino” é possível verificar os últimos objetos incluídos no
ACERVUS (figura 12).
a) Na aba Acervo ao clicar na aba “Acervo” há duas possibilidades: “busca no
acervo” (figura 12) ou “catalogação de objetos do acervo”(Figura 13).

Figura 12: Sistema ACERVUS - busca

Fonte: UFRN (2018)
Figura 13: Catalogação de objetos do Acervo
+ cadastrar

Fonte: UFRN (2018)
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Tanto a modalidade de busca, quanto na de catalogação é possível buscar e filtrar
informações pelos mais diversos campos. Uma vez filtradas, muitas ações podem ser
estabelecidas para cada objeto localizado, no caso da modalidade de busca, há três opções de
ações para executar com os resultados: visualizar, editar e remover. Já na modalidade de
“Catalogação de objeto do acervo”, as ações são: visualizar, editar e remover como no campo
de busca, mais as ações de termo de cessão (para empréstimo de objetos) e registrar
movimentação. Também é nesta página que está a opção de catalogação do acervo: “+
cadastrar” (destaque na figura 13). Ao clicar neste ícone, o usuário é direcionado para
escolher o “tipo de objeto do acervo”, que para fins desta pesquisa foi exemplificada com a
coleção de “Etnologia”. Em seguida o usuário é encaminhado para a página de catalogação do
objeto propriamente dita (figuras 14, 15, 16 e 17). Antes de iniciar a catalogação no sistema é
necessário criar os campos que atendam a demanda da unidade responsável pelo acervo.
O sistema Acervus está dividido em três etapas para o cadastramento das coleções:
1º. Traz alguns campos já pré-estabelecidos pelo sistema (figura 14);
2º. Traz campos para o “Cadastro de multimídia” também já estabelecidos pelo
Sistema. É a parte da GALERIA para anexar fotos (anexo A) e a parte dos
ARQUIVOS para anexar texto em PDF, por exemplo (Anexo B);
3º. É a parte aberta do Sistema (figura 15). Neste espaço, os gestores das coleções,
solicitam autorização a SINFO, e desta forma fica apto a criar os campos e
subcampos que julgarem necessário para a catalogação de suas coleções. Para
tanto deve-se clicar no ícone “adicionar campo” e automaticamente a janela
“cadastro de campo de formulário” é aberta. Nesta janela há os seguintes itens para
serem preenchidos: Tipo (se é: numérico, texto, data, área de texto ou
Agrupador21); Descrição (nome do campo ou sub-campo); Preenchimento
obrigatório (Sim ou não); Acesso púlico (sim ou não) indexador de busca (como
as informações serão buscadas: nenhum, título, autor, assunto, ano, edição, editora,
local), Formatador (nenhum, negrito, itálico, sulinhado)22.

Uma vez criado os campos e subcampos (figura 16), parte-se para o cadastro do
acervo. Após cadastrar o acervo nos campos pré-estabelecidos pelo Sistema e os criados pelos
usuários gestores. Deve-se escolher o procedimento “salvar” e o usuário é direcionado para o
21

Agrupador significa campo com sub-campos
ver campos criados e preenchidos pela autora (e responsável pela coleção de etnologia), nos Anexos C a E. A
impressão desta ficha não obedece à ordem da catalogação, observa-se que a galeria e o arquivo aparecem logo
após os campos pré-estabelecidos pelo ACERVUS.
22
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Cadastro de arquivos multimídias, que podem ser imagens que ficarão disponibilizados em
“Galeria” ou textos em PDF que ficará disponibilizado em “Arquivos” (figura 17).

Figura 14: Cadastro de objeto do acervo

Fonte: UFRN (2018)
Figura 15: Cadrastro de campos no Acervus

Fonte: UFRN (2018)
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Figura 16: Campos criados pelo gestor da Coleção de Etnologia no ACERVUS23

Fonte: UFRN (2018).
Figura 17: Sistema ACERVUS - anexar arquivos de multimídia

Fonte: UFRN (2018)

23

A figura 15 exibe parte dos campos elaborado pela autora para o Sistema ACERVUS a partir desta pesquisa.
Ver ficha completa nos anexos A-E.
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b) Na aba Cadastro há três tipos de cadastros alimentados pelos usuários gestores: O
primeiro é o cadastro para “Tipos de objetos” (figura 18). Neste campo foi cadastrado a
coleção de Etnologia. Porque uma vez que o gestor cria um formulário, é possível aproveitálo para as diversas subcoleções, tais como: Arte sacra; Arte afro; Arte pesqueira; etc. O
Sistema ACERVUS traz o seguinte texto sobre este cadastro:

Para o ACERVUS, um "Tipo de Objeto" define o que o objeto é. Por exemplo: uma
pintura, uma escultura, um documento, etc. A informação do Tipo de Objeto
determina quais campos e subcampos cada objeto do acervo irá possuir. O
campo Indexador de Busca marca como as informações do campo vão ser buscadas
pelo sistema. Ao selecionar o indexador "TÍTULO", as informações do objeto serão
indexados e aparecerão ao se buscar pelo Título do objeto do acervo. O
campo Formatador marca como as informações do campo vão ser formatadas para o
usuário (SISTEMA ACERVUS, 2018).

Este campo já está pré-estabelecido pelo sistema, no entanto há uma discussão em
torno desta nomenclatura. Esta questão será discutida mais adiante. As seguintes ações podem
ser executadas neste cadastro: “visualizar”, exibindo todos os dados catalográficos inseridos
pelo usuário gestor; de “editar”, onde é possível alterar os campos criados pelo usuário gestor
e de “remover” o formulário de cadastro.

Figura 18: Lista de tipos de objetos

Fonte: UFRN (2018)

O segundo tipo de cadastro é o das “Coleções” (figura 19), que na coleção de
etnologia representam: Arte sacra; Arte afro; Arte pesqueira; etc. E por último, o terceiro tipo
de cadastro (figura 20), os “Tipos de movimentação”, que são os motivos que levam ao
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deslocamento do acervo. São eles: Conservação, exposição interna, exposição externa,
exames, pesquisa, guarda, restauração, etc.

Figura 19: Lista de Coleções

Fonte: UFRN (2018)
Figura 20: Lista de tipos de movimentação

Fonte: UFRN (2018)
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c) Na aba Administração está cadastrado todos os usuários que tem acesso ao
sistema para catalogação e gerenciamento do acervo (figura 21). Indica também quem pode
gerir a unidade (neste caso, a coleção).
Figura 21: Lista de usuários

Fonte: UFRN (2018)

d) Na aba Relatórios: nesta página é possível verificar o quantitativo de objetos por unidade;
quantitativo de objetos cedidos por unidade e movimentação dos objetos no acervo (figura
22).
Figura 22: Relatório de movimentações de objetos do acervo

Fonte: UFRN (2018)
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Este sistema já passou por algumas melhorias até chegar a esta versão. A mais
significativa foi a inserção de campos para anexar imagens e arquivos, outra importante
novidade foi o processo de movimentação do acervo com respectivos relatórios. Ressalta-se
que a equipe que desenvolve o ACERVUS apresenta-se aberta as sugestões apresentadas aos
órgãos que utiliza o sistema. Portanto, o intuito deste trabalho é apontar campos e/ou
processos que ainda necessitam ser inseridos para poder contemplar, se não todas, a grande
demanda para a gestão de acervos museológicos de Etnologia e por conseguinte da UFRN.
Para tanto, foram traçados os levantamentos a seguir.

6.2 FASE DA PESQUISA APROFUNDADA

Nesta fase foram realizados alguns levantamentos para perceber as necessidades
informacionais para gerenciar a coleção de Etnologia do MCC. Beal (2008, p.34-36) sugere
cinco passos para perceber as necessidade informacionais: observação das atividades
gerenciais, identificação dos documentos mais importantes para a gerência, mapeamento da
informação disponível e mapeamento das necessidades de informação.
Seguindo a sequência de Beal (2008) foram levantadas todas as documentações do
acervo e dos processos pertinentes à coleção, tais como: fichas de registro, termos de
aquisição, termos de empréstimo, planilhas de localização e movimentação do acervo, etc. O
propósito foi produzir um breve histórico/diagnóstico do sistema documental deste acervo e
perceber se o sistema ACERVUS contempla todas as necessidades informacionais adotadas
nesta coleção, e se necessário sugerir a compensação no atual sistema implantado.
A partir de dados coletados foi criado o fluxo documental gerado pela movimentação
do acervo de Etnologia na instituição como forma de entender melhor o processo e perceber
lacunas informacionais.
Logo após buscou-se fazer uma varredura na legislação, normas e diretrizes de forma
ampla, partindo de modelos de âmbito internacional até os mais específicos, criadas no
domínio do MCC. A intenção era perceber às exigências impostas na área de gestão da
informação,

tais

interoperabilidade24,

como:

segurança,

vocabulário

acessibilidade,

controlado,

como

propriedade

também

obedecer

intelectual,
os

padrões

internacionais que regem a documentação museal, para que o sistema possa contemplar
também essas necessidades.
24

Diz respeito à capacidade de sistemas diferentes trocarem e utilizarem dados gerados por outros sistemas.
(MARCONDES, 2013, p. 10).

74

A contribuição desta fase foi perceber pelas evidências documentais as necessidades
informacionais a serem implantadas no Sistema ACERVUS. Para Beal (2008), a identificação
das necessidades de informação dos integrantes da organização e de seu público externo, que
neste subcapítulo foi representado principalmente pela Auditoria Interna da UFRN e IBRAM
é imprescindível para o desenvolvimento de produtos informacionais mais especializados.

6.2.1 Sistema informacional da Coleção de Etnologia do Museu Câmara Cascudo

Como forma de atingir o primeiro objetivo específico deste trabalho, foi levantada a
documentação relacionada a coleção de Etnologia do MCC, antes denominada de Coleção de
Antropologia, e assim, perceber que informações estes objetos geram na instituição. Beal
(2008) discorre que, para identificar as necessidades informacionais e requisitos de
informação, deve-se tratar o documento como unidade de informação. O documento permite
“um maior controle sobre a estrutura, o contexto e a quantidade de informação a ser
disponibilizada, armazenada e protegida (BEAL, 2008, p. 34)”.
Em 1977 a UFRN já possuía um sistema informatizado para o controle de seu
patrimônio. Com isso a listagem mais antiga já localizada sobre a coleção de Etnologia é o
Inventário Patrimonial dos Bens Móveis da UFRN (figura 23), que está sob a guarda do
Arquivo da UFRN e não há cópia no MCC.
Figura 23: Inventário patrimonial dos bens móveis da UFRN - 1977

Fonte: Acervo pessoal (2018).
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Este documento impresso em papel contínuo e encadernado, cita inúmeros
patrimônios da UFRN das suas mais diversas Unidades. Neste período ainda não havia o
número do patrimônio correspondente ao bem. A responsabilidade de inventariar era da Próreitoria para Assuntos Administrativos da UFRN, do Departamento de Serviços Gerais, da
Divisão de patrimônio.
Neste inventário estão relacionados bens dos três acervos (Arqueologia, Etnologia e
paleontologia) deste órgão. No entanto quase todos os responsáveis destas coleções não tinha
conhecimento sobre o tombamento, pela UFRN, destes bens. Provavelmente a sua
importância era subestimada.
A partir deste inventário, informações significativas sobre as coleções do MCC foram
reveladas ratificando a ideia da barreira informacional provocada pela dissociação de
informações que permeiam essas coleções. Contudo muitas outras informações ainda podem
ser geradas, como por exemplo a datação de determinados bens, considerando principalmente
o seu pioneirismo em frente a documentação do acervo.
A antiguidade deste Inventário é superior ou simultânea a catalogação do acervo de
etnologia em fichas de registros. Como bem cita Moresi, Ramos e Prado (2010, p. 101) a
maioria dos membros de uma organização desconhecem as informações armazenadas em seus
sistemas. “Muitas vezes a informação necessária está disponível, mas as pessoas não sabem
como acessá-la e nem da sua existência”. É esta a conclusão sobre este inventário. Até então
não se tinha ideia da dimensão das informações que podiam ser extraídas desta listagem para
agregá-las ao acervo museológico do MCC. A sua raridade também merece ser destacada
principalmente por que muitos dos bens que estão registrados neste volume, não foram mais
verificados nos inventários seguintes.
Vale ressaltar que não se trata de um inventário de coleções museológicas, mas sim de
um inventário de patrimônio da UFRN, que em determinado período incluía a coleção
museológica. Portanto, verifica-se na página do Inventário patrimonial de bens móveis da
UFRN de 1977 (figura 24), peças da coleção de Paleontologia, de Arqueologia e de Etnologia
do MCC, como também placa de bronze relacionada a inauguração de setores deste Museu. A
figura 24 também ressalta a ausência do número de tombo no inventário deste período, o
que por definição não é comum neste tipo de documentação.
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Figura 24: Página do Inventário Patrimonial de Bens Móveis da UFRN

Fonte: Acervo pessoal (2018).

A figura nº 25 a seguir, destaca detalhe da página do Inventário de bens patrimoniais
da UFRN de 1984, de sistemas anteriores à criação do SIPAC 25.

Figura 25: Detalhe do inventário de bens patrimoniais da UFRN de 1984

Fonte: Inventário de bens patrimoniais da UFRN (14/02/1984, p.495).

Pode ser observado na figura 25 que o número de tombamento inicia-se pelo ano de
patrimonialização do objeto representado por dois dígitos “77”, padrão modificado pelo atual
sistema da UFRN, o SIPAC que utiliza quatro dígitos para indicar o ano de patrimonialização,
no caso, “1978” e desconsidera o dígito verificador (figura 26).

25

Não foi possível obter informações sobre quantos sistemas houve neste formato, antes do SIPAC.
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Figura 26: Detalhe de palavra com erro de grafia

Fonte: Adaptado de UFRN (2018)

No SIPAC há um módulo cognominado “Patrimônio”, que está em atividade desde
2006, com a função de: “registrar os materiais permanentes da instituição, proporcionando
controle sobre a localização, movimentação, desfazimento e ajustes contábeis sofridos pelos
bens”. Este módulo proporciona um suporte para as atividades do Departamento de Materiais
e Patrimônio da Pró-Reitoria de Administração (UFRN, 2018).
Conforme

Matias

(2015),

número

patrimonial

“é

aquele

que

identifica,

individualmente, cada bem móvel no ato de sua incorporação” (MATIAS, 2015, p. 33).
Diante desta afirmação pode-se verificar que o sistema não obedece/obedecia a esse padrão.
Na figura 24 já mencionada, observa-se que alguns bens foram tombados em conjunto
principalmente no período de 1977, tornando-se exceção nos anos seguintes26.
Para o Matias (2015) o controle do patrimônio deve ser praticado com ações
registradas e documentadas, sobre à “identificação, existência, quantidade, localização,
condições de uso e histórico dos bens patrimoniais”, desde a sua inclusão como patrimônio
até a sua baixa. As inspeções devem ser rotineiras, observando toda sua movimentação, como
forma de manter o controle do patrimônio público. Para isso deve-se recorrer a “instrumentos
de monitoramento, como cadastramento, termo de responsabilidade, de movimentação de
bens e o inventário”. O inventário é o levantamento dos bens de uma instituição, com a
finalidade de deter o controle desse objetos, devendo ocorrer anualmente (MATIAS, 2015, p.
34). Percebe-se com esse autor a semelhança de inventariar o patrimônio institucional com a
abordagem de patrimônio museológico.
Outra observação constatada nesta listagem de inventário é a grafia de algumas
palavras que contenham “acento” ou “ç”. No destaque é possível observar, por exemplo, que a
palavra “COLEÇÃO”, apresenta-se como “COLEõAO”, isso vai influenciar o sistema
SIPAC, que herda esse grafia incorreta prejudicando significativamente a busca da

26

Nos dados consultados a partir de 1978 apenas um tombo foi verificado em conjunto: “1978016363 –
Conjunto de Ex-votos composto de 223 peças” – Fonte: SIPAC/UFRN – Acesso em 19/07/2018.
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informação, conforme ilustrado na figura 26 onde “LAMPIÃO” apresenta-se como
“LAMPI]O”.
O que há hoje no MCC relacionada a este antigo Sistema da Patrimônio da UFRN 27
são listagens em papel contínuo que datam de 1990 e que, conforme relato de servidor do
setor eram enviadas da Divisão de Patrimônio da UFRN periodicamente para averiguação e
controle do patrimônio.
Um dados é certo e relevante, a Coleção de Etnologia, assim como as demais coleções
do MCC, começaram a ser cadastradas em sistema informatizado como patrimônio da UFRN
no ano de 1977. Um detalhe intrigante, é que apenas um número restrito de peças entraram
neste sistema. Não foi localizado nenhum documento que pudesse especificar como se deu
esta primeira patrimonialização da coleção de Etnologia por este sistema, se primeiro recebeu
o número de tombo e foi encaminhada para o Museu ou se estava no Museu e depois recebeu
o número. A segunda hipótese é a mais provável, visto que, a entrada do acervo no MCC é
anterior a criação deste sistema patrimonial da UFRN.
Com a migração de dados do antigo Sistema Patrimonial para o SIPAC, percebe-se
uma redução ainda maior desses bens no sistema. Dos 56 bens (ou conjunto de bens) de
Etnologia, sob a responsabilidade do MCC, inseridos até 199928 no sistema, apenas 17
migraram para o SIPAC29, destes, 15 sob a responsabilidade do MCC e 02 bens em estado de
“recolhidos” ficando sob a responsabilidade do DMP – Diretoria de Materiais e
Patrimônio/UFRN. Detalhe, esta coleção em 1978, conforme levantamento da museóloga do
MCC Regina Furtado, possuía mais de 2.000 bens (SANTOS, 2010). No entanto, é sabido
que, com a migração de dados entre sistemas diferentes, é comum, mesmo que inaceitável,
ocorrer a perda de dados.
É pertinente apontar que algumas peças de etnologia receberam “marcação” com o
número de patrimônio da UFRN, como por exemplo o “Peitoril” da coleção do Ciclo de
couro, sob o nº de registro: MCC F 034, nº de Patrimônio: 77081497 (figura 27). Esta peça se
enquadra no item já comentado, sobre patrimonialização em conjunto e hipoteticamente por
este motivo foi excluído do SIPAC. Contudo esta peça ainda faz parte do acervo e não sofreu
nenhum tipo de baixa.

27

Sobre o sistema anterior ao SIPAC, ver o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2016-2017
SINFO/UFRN, disponível em:<https://www.ufrn.br/resources/documentos/planodiretordeti/PDTI%2020162017.pdf> acesso em 30 out. 2018.
28
Alguns bens citados da listagem de inventario de 1984, já não constavam na listagem de 1999.
29
Dado verificado em 14/07/2018, no SIPAC.
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Figura 27: Ficha de registro do MCC do Ciclo do couro (verso)

Fonte: Ficha de registro do MCC. (UFRN, 2018)

O quadro 4 apresenta o quantitativo da Coleção de Etnologia sob a responsabilidade
do MCC nos diversos sistemas da UFRN. Em 1980, foram contabilizados aproximadamente
2.170 bens no sistema não informatizado do MCC, enquanto apenas 56 bens eram citados no
antigo sistema de controle patrimonial da UFRN (inventário patrimonial de bens móveis da
UFRN). Atualmente somente 17 bens estão registrados no atual sistema da UFRN – SIPAC.

Quadro 4: Quantitativo da Coleção de Etnologia sob a responsabilidade do MCC nos diversos sistemas
SISTEMA DO MCC
NÃO INFORMATIZADO (1980)

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
DA UFRN (1984)

SIPAC UFRN30 (2018)

Aproximadamente 2.170 bens31

56 bens ou conjunto de bens

17 bens

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Quanto aos bens cadastrados em conjunto, estes foram quase todos excluídos 32 do
sistema, talvez por não ser correto esta forma de cadastro. Porém, alguns itens que não se
30

15 bens sob a responsabilidade do MCC e 02 sob a responsabilidade do DMP.
Levantamento feito a partir das fichas de registro do acervo de Etnologia de 1980. Atualmente com
aproximadamente 4.000 peças.
32
Ainda podem ser observados no cadastro do SIPAC bens tombados em conjunto, como o conjunto de ex-votos
com 223 bens, conforme anexo N.
31
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apresentavam em conjunto e não sofreram baixa, também não configuram mais no SIPAC
como aponta a figura 28 – Cálice de Santa Bárbara. Este objeto sofreu alteração na
nomenclatura, podendo ser está a hipótese para sua exclusão no atual Sistema da UFRN.
A peça em questão (figura 28) compõe o acervo de Etnologia e está cadastrada tanto
no Sistema documental do MCC quanto no antigo Sistema de Controle Patrimonial da
UFRN33 no entanto, não configura no Sistema SIPAC. Este bem está cadastrado na Coleção:
Afro-brasileira. Sob o título: Cálice de Santa Bárbara (Santa Bárbara corresponde no
sincretismo religioso a Iansã - Umbanda).

Figura 28: Cálice de Santa Bárbara - Acervo MCC

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Enquanto a Coleção de Etnologia cresceu em número de objetos e consequentemente
em cadastros no sistema manual do MCC para 4.000 itens (aproximadamente) incorporados
até 2018, o SIPAC apresenta apenas 17 itens desta coleção em seu cadastro.

Com esta

desproporção conclui-se que as peças foram inseridas em sistema informatizados da UFRN
nos anos de 1977 até 1978, a partir daí é possível perceber de forma clara, a interrupção de
cadastro no sistema de patrimônio da UFRN.
A explicação da descontinuidade da inserção das coleções do MCC no sistema de
patrimônio da UFRN não foi encontrada. O Relatório da Auditoria da UFRN34 aponta que a
“causa” das coleções não constarem nos sistemas informatizados da UFRN, se deu em virtude
da “inexistência de funcionalidade, nos sistemas de informação utilizados pela UFRN, que
permita o cadastramento/catalogação das obras de arte pertencentes ao acervo da UFRN”
(UFRN, 2014, p.4). Especulando esta posição, da não inserção de dados nos sistemas da
33
34

Verifica-se este bem na listagem de 1984, porém já não consta em 1999 no antigo sistema.
RA 020/2014 – AUDIN/UFRN
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UFRN, pode-se constatar que por mais que o sistema não atendesse a questão de gestão de
acervo museológico, pelo menos asseguraria o seu controle em um momento em que não
havia outro sistema informatizado para isso. É possível, assim como citou o relatório da
Auditoria, que diante das recomendações que permeiam as coleções museológicas preferiu-se
optar por outra forma de documentação.
Para chegar ao quantitativo de 17 itens da coleção de etnologia no SIPAC, foi traçado
o seguinte caminho: Primeiro, conectou-se ao Sistema SIPAC - aba Patrimônio Móvel –
Consultar bens, conforme figura 29.
Figura 29: Tela do Sistema SIPAC – UFRN para consulta do patrimônio móvel

Fonte: UFRN (2018)

Em seguida, a busca foi refinada com os itens: “Informações relativas à localização do
bem”; selecionando a opção: “Unidade responsável: Museu Câmara Cascudo”. Em “Outras
informações”, foram selecionados os itens: “Considerar bens anulados”; “Ordenar por nº de
tombamento”; “Agrupar dados por: Grupo de material” e “formato de saída: em tela” (figura
30).
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Figura 30: Tela de consulta de bens do SIPAC

Fonte: UFRN (2018)

Nesta busca, o sistema disponibilizou uma listagem com 1.643 bens de todo
patrimônio sob a responsabilidade do MCC de 1977 a 2018. Foram identificados 15 itens da
coleção de Etnologia sob a responsabilidade do MCC, 9 deles destacados na figura 31.
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Figura 31: Listagem do SIPAC – destaque para o acervo de Etnologia.

Fonte: UFRN (2018)35

Ao clicar no número de tombamento ou no ícone em forma de lupa, o sistema
direcionou para informações gerais do bem (figura 32). Para ter certeza que os outros bens
não estavam no sistema, foi efetuada uma segunda busca agora selecionando apenas o campo
“tombamento” e inserido um a um os 41 tombos não encontrados. Para isso foi acrescido ao
tombo antigo os números de “19” e suprimido o dígito verificador. Em todos os 39 itens que
não entraram no novo sistema aparecia a seguinte informação: “Nenhum resultado foi
encontrado para a busca realizada”. Exceto os tombos “197708135 e 1978016609” que foram
localizados, porém não estava sob a responsabilidade do MCC e sim do DMP, como materiais
recolhidos para alienação.

35

A figura 30 apresenta erros de ortografia nas denominações dos tombos 1977081446, 1977081447 e
1977081448, o correto é “indígena” e não “ingena”.
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Figura 32: Tela do SIPAC de informações gerais

Fonte: UFRN (2018)

Após esse procedimento, foram explorados os 17 bens, clicando no número de
tombamento em destaque azul, para entrar na tela “Informações gerais”. Após coletar os
dados destes 17 bens citados foi construída uma tabela como forma de estabelecer uma
relação destes objetos da coleção de etnologia com os diversos sistemas da UFRN. Esta tabela
(quadro 5) ficou assim constituída: a coluna 1-Patrimônio, representa o número de patrimônio
antes do Sistema SIPAC; As subcolunas de 2 a 5 fazem parte do SIPAC: coluna 2Tombamento, representa o número de tombo do SIPAC, observa-se o acréscimo “19” do ano
e a ausência do dígito verificador; a coluna 3-Representa o código do material no sistema
SIPAC; a coluna 4-estabelece o grupo de materiais no SIPAC. Nota-se que o maior número
de peças estão no grupo: “5244 – Obras de artes e peças para exposição”; a coluna 5Denominação, com os nome de cada bem. As lamparinas inclusas nesta coluna, deixam
dúvidas se são acervos ou se foram adquiridas para outro fim. O que pode ser afirmado é que
há diversas lamparinas nesta coleção. E por último a coluna 6-Que apresenta o número de
registro do MCC correspondente a cada bem patrimonializado. As linhas 1 e 9 em destaque
refere-se aos materiais sob a responsabilidade do DMP- Diretoria de Materiais e Patrimônio-
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DMP – Materiais recolhido para alienação. Os demais bens configuram sob a
responsabilidade do Museu Câmara Cascudo.

Quadro 5: Diversos números do Acervo de Etnologia na UFRN
ANTIGO
SIPAC
SISTEMA
1.PATRI- 2.TOMBA3.COD.
4.GRUPO DE
5.DENOMINAÇÃO
MÔNIO
MENTO MATERIAL
MATERIAL

MCC
6.REG. MCC

1

77081350-6

1977081350

52420031082

Mobiliário geral

Cavalete de madeira para
Silhão med. 2,00x0,83m

S/Nº

2

77081446-3

1977081446

52440038139

Obras de artes36

Cesto em tecidos e fibras
vegetais indígena Tukuna

Diversos37

3

77081447-0

1977081447

52440038139

Obras de artes

Cesto em tecidos e fibras
vegetais indígena Tukuna

Diversos

4

77081448-6

1977081448

52440038139

Obras de artes

Cesto em tecidos e fibras
vegetais indígena Tukuna

Diversos

5

78016536-2

1978016536

52440061408

Obras de artes

Ilhu38 Atabaque de madeira

MCCB042.01

6

78016540-0

1978016540

52440061440

Obras de artes

Campa de orixalá em metal

?

7

78016541-6

1978016541

52440061459

Obras de artes

Rebenque de couro

MCCB016

8

78016607-7

1978016607

52440061270

Obras de artes

Ganzá de ferro e bronze

MCCB034

9

78016609-0

1978016609

52440061297

Obras de artes

Berimbau médio

MCCB038

10 78016617-2
11 78016660-5

1978016617

52440061165

Obras de artes

Capacete de Ogum

MCC B 008

1978016660

52440061408

Obras de artes

Ilhu Atabaque de madeira

MCCB042.02

Lamparina de alumínio

Diversos

12 85003038-8
13 85003039-4

1985003038

52990030866

1985003039

52990030866

Outros materiais

Lamparina de alumínio

Diversos

14 85003040-2
15 85003041-9

1985003040

52990030866

Outros materiais

Lamparina de alumínio

Diversos

1985003041

52990030866

Outros materiais

Lamparina de alumínio

Diversos

16 85003042-5
17 85003043-1

1985003042

52990030866

Outros materiais

Lamparina de alumínio

Diversos

1985003043

52990030866

Outros materiais

Lamparina de alumínio

Diversos

39

Outros materiais

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Como a maioria de bens estava no Grupo de material: “5244 – Obras de artes e peças
para exposição”, optou-se por fazer nova busca, marcando a opção “Informações relativas ao
bem” e selecionando apenas esse grupo de material.
Esta busca revelou que 311 bens que hipoteticamente deveriam estar sob a
responsabilidade do MCC, estão inequivocamente sob a responsabilidade do Centro de
Ciências Humanas Letras e Artes - Departamento de Artes. Estes bens também não foram
observados na listagem de patrimônio sob a responsabilidade do MCC no sistema anterior ao
SIPAC em 1984, o que leva a crer que há mais de 30 anos estes bens estão sob a
36

Nome completo do Grupo de material no SIPAC: 5244 – Obras de artes e peças para exposição.
Diante da escassez de dados e de diversos itens com esta denominação, não foi possível identificar a que
objeto este tombo se refere.
38
Grafia correta dos bens das linhas 5 e 6: Ilu
39
Nome completo do Grupo de material no SIPAC: Outros materiais permanentes.
37
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responsabilidade do Departamento de Artes, enquanto os bens sempre estiveram depositados
e custodiados pelo MCC40. No primeiro momento surgiu a dúvida: teria o departamento de
Artes as mesmas coleções do MCC com tão alto grau de especificidade? Seria muita
coincidência. Logo, buscou-se informações com um professor deste departamento para sanar
tal suspeita, o qual foi categórico, afirmando não haver esta coleção no citado departamento41.
Diante desta nova listagem disponibilizada, foi realizada a associação de cada bem do
SIPAC com os bens existentes no acervo do MCC, conforme anexo N. Foi percebido que
todos estes 311 bens relacionados referem-se a aquisição por compra do Acervo de Oswaldo
de Souza42. Esta listagem foi encaminhada para a direção do MCC para que seja tomada as
devidas providências e dê a responsabilidade a quem é de direito. Após o desatar dos
imbróglios, o quantitativo de acervos de Etnologia do MCC no sistema SIPAC pode chegar a
106 bens cadastrados. O que é ínfimo considerando os 4.000 bens existentes.
Após essa análise sobre o Inventário de patrimônio da UFRN, buscou-se levantar a
documentação produzida sobre o acervo museológico de etnologia no MCC.
Esta coleção guarda importante acervo no campo cultural brasileiro sendo constituído
por 11 coleções, a saber: 1.Arte Indígena; 2.Afro-brasileira; 3.Arte popular (Subdividida em
10 sub coleções: Cerâmica lúdica; Cerâmica utilitária; Garrafa de areia; Teatro de boneco;
Escultura de cerâmica; Escultura de madeira; Ex-voto; Fibra vegetal e Escultura de materiais
diversos e brinquedos populares); 4.Arte sacra; 5.Ciclo da cana-de-açúcar; 6.Ciclo do couro;
7.Rendas de bilro; 8.Arte pesqueira; 9.Rendas de agulha e bordado; 10.Talha e 11.Uso
doméstico e pessoal, que perfazem um total de aproximadamente 4.000 peças incorporadas ao
acervo, conforme gráfico a seguir.
As coleções 10 e 11 estão em processo de regularização e, por isso, não constam no
Regimento Interno do MCC. As coleções “Arte pesqueira” e “Uso doméstico e pessoal”
apresentam valores estimados, visto que ainda não foram revisadas. A coleção “Arte popular”
é a que concentra o maior número de peças, com 1.719 itens catalogados, seguida da “Arte
indígena” com 787 peças e da “Rendas de bilro” com 593 peças, conforme pode ser
observado no quadro 6. Há também sob o regime de Depósito43 aproximadamente 80 peças do
acervo de Wani Pereira, professora aposentada da UFRN, inseridos na coleção de Etnologia.
40

Informação com base nos relatórios do setor de Etnologia, levantados neste ano de 1978.
Informação passada pelo Professor Dr. Everardo Ramos, do Departamento de Artes da UFRN.
42
Foram adquiridos mais de 700 bens nesta compra.
43
Depósito: é uma aquisição similar à doação; no entanto, o objeto ou a coleção não são propriedade do museu e
sim um local para a sua guarda. Essa forma de aquisição na maioria das vezes é permanente, mas por uma
exigência do proprietário do objeto o museu estabelece o acordo de ser apenas um local de salvaguarda para ele.
(PADILHA, 2014, p. 29)
41
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Quadro 6: Quantitativo do Acervo de Etnologia – MCC
900
800

787

700
593

600
500
400
300

298 322

343
250

100

190 205

193 178

200
39 53

88

130
63

50

30 34

5

30

0

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Atualmente este acervo está quase todo acondicionado na Reserva Técnica (RT) de
Etnologia44, por motivo de reforma no espaço expositivo do Museu. A distribuição do acervo
na RT de Etnologia obedece ao critério de ordenamento pela composição de sua matéria
prima. Ou seja, a Reserva Técnica é subdivida em três espaços: RT I, RT II (figura 33) e RT
III – madeira, fibra e cerâmica, respectivamente. O mobiliário que compõe estes espaços são
principalmente armários, estantes e mapotecas em aço. Os objetos estão ordenados por
materiais, coleções e por número de registro, seguindo esta sequência. Ou seja, todas as peças
tem seu endereço fixo para sua guarda nos espaços da RT. Os dados produzidos neste local
são inúmeros como, por exemplo, os relacionados ao controle ambiental (temperatura,
umidade e pragas), ao controle de localização das peças, ao controle de acesso de pessoas, ao
controle das vistorias dos espaços, às fichas de estado de conservação e movimentação das
peças (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

44

Local de guarda do acervo que não está em exposição ou em tratamento.
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Figura 33: Reserva Técnica II – Etnologia do MCC

Fonte: Foto arquivo pessoal da autora (2017)

A primeira notícia sobre a catalogação deste acervo refere-se ao ano de 1978, com a
chegada da profissional em museologia ao MCC, Maria Regina Mendonça Furtado. Isto não
implica dizer que as peças foram adquiridas apenas neste período. O acervo que pertence ao
MCC começou a ser adquirido a partir da criação do Instituto de Antropologia. Com a entrada
da citada museóloga percebe-se uma preocupação em documentar estes bens, e assim, fichas
de registro são criadas, são gerados relatórios para o controle do acervo, diversos termos de
aquisição surgem neste período, ao mesmo tempo em que alguns bens são concomitantemente
tombados pela UFRN. Quanto ao livro de tombo desta coleção, se existiu, nunca foi
localizado. Apesar de iniciada a catalogação em 1978, muitas lacunas foram percebidas,
principalmente em virtude da dissociação de informação. (SANTOS, 2010).
Com a ausência do livro de tombo ou de registro, o principal documento do acervo na
instituição é a “ficha de registro”. Coloca-se este item, como o mais relevante por contemplar
individualmente cada objeto, fator este não verificado nos “termos de aquisição”. Percebe-se a
ausência de alguns termos de aquisição, que podem ser justificados por se tratar de objetos
coletados ou comprados, onde a documentação destinava-se a outros setores. Ou ainda,
seguindo o pensamento de Ramos (2010), estas lacunas são ocasionadas pela ausência de
políticas de acervo em museus, que fizeram muitas instituições aceitar variados e numerosos
bens sem nenhum critério para a composição de seus acervos. “Isto resultou em objetos sem
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registro de aquisição ou quaisquer informação sobre sua procedência e especificidade”
(RAMOS, 2010, p.16).
Retomando a questão da “Ficha de registro” (figura 34), trata-se de um documento
impresso em gráfica, para preenchimento manual ou datilografado. Esta ficha contempla as
seguintes informações: cabeçalho, secção; nº da peça; nome; autor; coleção; assunto; material;
procedência; data de entrada; modo de aquisição; valor da aquisição; marcas; estado de
conservação; dimensões; peso; foto; descrição sumária; observação e restaurações conforme
ilustrado a seguir.

Figura 34: Ficha de Registro de Acervo do MCC (frente e verso)

Fonte: MCC (2018)

Nesta ficha de registro consta o campo “foto”, no entanto, até o ano 2005, não havia
nenhuma ficha com este campo preenchido, provavelmente pela dificuldade e custo para
realização desta tarefa. Com o advento das máquinas fotográficas digitais, este campo
começou a ser completado, em virtude do fácil acesso e barateamento na reprodução das
imagens que este equipamento proporcionou. As fichas sem fotografia e com dados escassos
impediam o reconhecimento do acervo, principalmente quando a peça não tinha a devida
marcação, fato bastante corriqueiro nesta coleção de etnologia. Por este motivo, este campo,
antes não preenchido, tornou-se prioritário e obrigatório na identificação do acervo. Para Le
Goff (1990, p.402), a fotografia “revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe
uma precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a
memória do tempo e da evolução cronológica”.
Hoje todas as fichas revisadas estão digitalizadas. Na atualidade, a documentação
continua praticamente com o mesmo padrão, as fichas são impressas e acrescidas de
fotografia, conforme figura 35.
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Figura 35: Fichas de Registro do MCC (Frente e verso) com imagem

Fonte: UFRN (2018)

Sobre essa documentação manual, Matos (2012, p. 5) discorre: “estes instrumentos
[documentação manuscrita] acarretavam enormes dificuldades no que diz respeito à pesquisa,
atualização e partilha de informação dentro e fora do museu”. O autor cita este dado como se
fosse algo que não mais existe, quando afirma: “Durante longos anos esta foi à realidade dos
museus e dos seus inventários e documentação” (MATOS, 2012, p. 5). Ferrez já chamava a
atenção em 1991 para as falhas na documentação do acervo: “A prática da maioria de nossos
museus [brasileiros] ainda está longe de assegurar que seus acervos ou respectivas
informações sejam bem documentados e facilmente recuperáveis” (FERREZ, 1991,p.6). Mas o
que se percebe na realidade brasileira é que este fato ainda está muito presente. Exemplo disso
são as coleções da UFRN, que apenas agora começam a ser objeto de um sistema
informatizado para gerenciá-las.
No mundo atual, já não é mais possível utilizar métodos ultrapassados. O público está
cada vez mais exigente e o mercado, bastante disputado. Seguindo este raciocínio, as
instituições museais devem seguir as novas tendências tecnológicas, tanto para melhor atender
a seus usuários como para preservar seu patrimônio. Contudo, alguns requisitos devem ser
seguidos, como o uso de normas e padrões, políticas de manutenção, segurança e salvaguarda
das coleções; atenção em relação ao excesso e qualidade da informação; complexidade dos
sistemas de informação e sua disseminação; gestão dos direitos e garantia de propriedade das
coleções; gestão de empréstimo; divulgações das coleções, apenas para citar alguns exemplos.
(MATOS, 2012, p. 9).
Além das fichas de registro, há diversos outros documentos relacionados aos processos
que envolvem o acervo. Neste material foi observado que não há a devida padronização.
Apresenta-se a seguir no quadro 7, um levantamento dos documentos associados a
coleção de Etnologia localizados no Museu Câmara Cascudo.
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Quadro 7: Documentos da Coleção de Etnologia do MCC
DOCUMENTOS DA COLEÇÃO DE ETNOLOGIA DO MCC
PRE-ENTRADA

TERMOS DE AQUISIÇÃO

TERMOS DE EMPRÉSTIMO
ALIENAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DO
ACERVO

CATALOGAÇÃO
IMAGENS
USO DAS COLEÇÕES
DOCUMENTAÇÕES
ASSOCIADAS

Declaração de intenção de empréstimo
Dossiê do objeto
Processo do SIPAC
Termo de compra
Termos de doação e Carta de doação
Temo de intercâmbio
Termo de empréstimo
Termo de agradecimento
Termo de empréstimo – entrada de acervo
Boletim de ocorrência – roubo de peça
Termo para controle de saída temporária de objetos
(Exposição externa ao MCC)
Formulário de movimentação intramuros de objetos
(Exposição no MCC)
Planilha eletrônica de movimentação (figura 37)
Planilha eletrônica de localização (figura 36)
Laudo de conservação
Relatório e Diagnóstico
Transferência de acervo
Ficha de registro
Planilha do Patrimônio da UFRN
SIPAC
Fotografias do acervo digitais e analógicas (dissociadas)
Termo de cessão de uso e imagem
Livro de acesso à RT
Ofícios, memorandos, cartas, Levantamentos, relatórios,
laudo técnico de conservação e restauro, pesquisas,
trabalhos acadêmicos, projetos, livros, etc.

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

A documentação da coleção de etnologia como pode ser verificada no quadro 7, é
bastante diversificada. Cada procedimento gera documentos sobre o acervo, para tanto é
necessário que estejam organizados e associados para poder construir o histórico do acervo.
Sem a devida estruturação as informações dificilmente serão recuperadas. Para Roberts
(2015), “a documentação pontual e acessível é um recurso essencial para gestão de acervo,
pesquisa e serviços públicos”. É neste sentido que um sistema informatizado pode auxiliar
nesta integração da documentação. Ou seja, ter um mesmo espaço capaz de concentrar todo o
histórico da peça, para que ela possa desta maneira estabelecer o diálogo necessário e se
tornar portadora de conhecimento.
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No setor de documentação do MCC, há um manual com alguns modelos de
documentos sugeridos como forma de manter um padrão. Mesmo assim esse padrão não foi
observado. Como forma de tornar o ingresso de acervo mais criterioso foi instituído uma nova
tipologia documental em 2018 para as novas aquisições, a documentação de pré-entrada do
objeto no museu (Quadro 7).
A documentação da coleção de Etnologia do MCC (Fichas de registros e Termos de
incorporação, empréstimo e movimentação) estão organizadas em pastas catálogo e estão em
sua maioria no setor de etnologia. Existe uma grande dissociação e ausência de dados
principalmente referente a movimentação do acervo seja para exposição, conservação,
restauro, pesquisa, fotografia, etc., o que dificulta um histórico completo desses bens. Mesmo
que haja documentos impressos sobre movimentação do bem, estes ficam arquivados e
dificilmente é revisto. Para minimizar estes problemas e otimizar algumas dessas tarefas as
seguintes iniciativas foram criadas até que o sistema ACERVUS assuma essas práticas.
Todas as fichas estão digitalizadas e ficam armazenadas nas nuvens para facilitar o
acesso, podendo ser visualizadas em diferentes setores autorizados. As fichas estão agrupadas
por coleção, conforme figura 36 e seguem a numeração de registro do MCC. A grande
fragilidade deste sistema, é a atualização da ficha, pois cada vez que se insere um dado novo
nestas fichas, estas devem ser digitalizadas novamente, tornando-se uma prática inviável.

Figura 36: Forma de armazenamento de dados do Acervo de Etnologia do MCC

Fonte: UFRN (2018)

93

Todas as peças da coleção de Etnologia tem um endereço fixo, geralmente na RT com
raríssimas exceções. Estes dados ficam armazenados em planilhas eletrônica, com os
seguintes campos: número de registro; peça; endereços fixos e endereço atual, onde está o
acervo no presente (figura 37). Esta foi a forma de organizar e manter a segurança do objeto,
como também de facilitar a sua busca.

Figura 37: Planilha de Localização do Acervo de Etnologia do MCC

Fonte: UFRN (2018)

O terceiro procedimento encontrado no setor foi uma planilha de movimentação do
acervo. Todo e qualquer procedimento efetuado no acervo deve estar inserido nesta planilha
(pesquisa, publicidade, conservação, restauro, exposição, etc.), que contempla os seguintes
campos: data, nº de registro, título da peça, origem (onde está o acervo), destino (para onde
irá o acervo), motivo da movimentação e procedimentos efetuados no bem (figura 38).
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Figura 38: Planilha de movimentação do Acervo de Etnologia do MCC

Fonte: UFRN (2018)

Todos esses procedimentos aplicados em planilhas eletrônicas tem uma grande
fragilidade, podendo ser perdido a qualquer momento ou descontinuado, por não se tratar de
um sistema oficial da Instituição. Também em virtude das limitações destas planilhas o
cruzamento de dados é dificultado e ultrapassado para os dias atuais. Espera-se que o sistema
ACERVUS possa suprir esta e outras necessidades informacionais, que não são atendidas
pelas restrições do atual modelo.
Ao longo dos anos houve algumas tentativas de criação de um sistema informatizado
para o controle das coleções do MCC, mas não houve êxito, conforme sequência abaixo:


2009 – SIABI – Adaptação do Sistema de bibliotecas para a coleção do MCC –
por Wellignton Silva45.



2013 – Projeto de Extensão da UFRN, cadastrado no SIGAA, código: PJ0702013. Título: Documentação das Coleções Museológicas do Museu Câmara
Cascudo (MCC/UFRN) – Tratou da implantação de um

Sistema de

Documentação banco de dados para gerenciar a coleção do MCC, sob a
Coordenação da museóloga do MCC Jacqueline Souza e o Professor Rummenigge
Dantas (Escola de Ciências e tecnologia/UFRN);


2014 – Projeto de Extensão da UFRN, cadastrado no SIGAA, código: PJ8962014. Título: Documentação das Coleções Museológicas do Museu Câmara
Cascudo (MCC/UFRN) – Módulo II – Continuação do projeto iniciado em 2013 -

45

Projeto interrompido. Não localizada a justificativa.
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sob a Coordenação da museóloga do MCC Jacqueline Souza e o Professor
Rummenigge Dantas (Escola de Ciências e tecnologia/UFRN) 46;


2017 - Sistema ACERVUS/SINFO – sistema para gerenciar os acervos artísticos,
históricos e museológicos da UFRN. Por exigência da Auditoria Interna da UFRN
– com a finalidade de obter controle sobre o acervo da UFRN. Em andamento.

Um aspecto extremamente relevante referente ao sistema informacional da Coleção de
Etnologia do Museu Câmara Cascudo, diz respeito a tipologia documental que é gerada na
organização de acervos museais. Partindo do seu conceito, de acordo com Beal (2008) o
termo “documento” é definido como um conjunto formado pela “informação e seu suporte”
que pode ser usado para consulta ou prova. A autora discorre que a utilização de documentos
como unidade de informação é fundamental para identificar as necessidades e requisitos de
informação, pois possibilita “um maior controle sobre a estrutura, o contexto e a quantidade
de informações a ser disponibilizada, armazenada e protegida” (BEAL, 2008, p. 34).
Deve-se considerar a informação como um instrumento vital ao processo decisório,
portanto, quanto maior for a qualidade das informações disponibilizadas, mais assertiva será
as

decisões tomadas, não esquecendo que estas decisões deverão estar alinhadas as

necessidades e a missão da organização.
Sobre o processo documental em museus, Linarez Perez (2008, p.10) informa que o
procedimento deve ser semelhante aos de outras organizações de informação, como
bibliotecas, centros de informação e arquivos. Deve consistir em um conjunto de passos que
visam à organização, representação e contextualização das informações contidas na peça de
museu, com o intuito de servir como um objeto de conhecimento para uma comunidade de
usuários. Desta forma, se o acervo não está bem sistematizado, não pode servir de informação
para seus usuários. Sobre os problemas ocasionados por uma documentação desestruturada,
Semedo (2010, p. 269) discorre:

Registos, documentação desajustada e pobre significa que as coleções pouca
utilidade tem. Para além de todos os problemas legais e éticos que poderiam ser
apontados significa que se torna mais difícil prevenir e detectar problemas em
relação, especificamente, à sua conservação e segurança; significa que a
interpretação das coleções, quer através de exposições quer através de outros
programas de comunicação, se encontra truncada.

46

Projeto interrompido. A auditoria exigia que a coleção do MCC fosse cadastrada em sistema criado pela
SINFO/UFRN, evitando assim a sua descontinuidade.
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A criação de um sistema informacional deve observar todas as necessidades dos
variados usuários. E a implantação das coleções neste sistema só alcançará sucesso se estiver
devidamente sistematizada e dentro das normas vigentes.
Para Matos (2012), a adoção de novas tecnologias altera de forma radical o trabalho de
documentação do museu, pois dinamiza a criação, o gerenciamento e a divulgação de suas
coleções e a sua história, um dos objetivos elementares da sua existência. Seguindo o
pensamento do autor, o gerir a informação de uma coleção é uma tarefa complexa que
necessita de um “planejamento e a produção de documentos normativos (estrutura de dados,
procedimentos, terminologias, etc.) que possibilitem aos profissionais de cada museu o
cumprimento eficiente da mais básica das suas obrigações, conhecer a coleção” (MATOS,
2012, p. 28).
Como mencionado, intui-se que há diversas lacunas neste acervo. Quanto à
disponibilização das informações sobre esta coleção, verifica-se uma grande restrição, visto
que não pode ser facilmente acessada por se tratar de um sistema não informatizado. Há
apenas algumas planilhas com poucas possibilidades de cruzamento de dados.
Para tentar conter a despadronização de termos foi criado um manual para o Setor de
Pesquisa e Documentação Museológica do MCC. Contudo, percebe-se que muitas alterações
foram incluídas para adequar a singularidade de cada proposta. Com um sistema
informatizado que abranja diversas possibilidades é possível manter um padrão.
Outro fator verificado é o retrabalho, percebe-se que cada documento produzido
necessita completar diversas informações, e muitas vezes repeti-la, ao invés de simplesmente
buscá-la, como é efetuado em um sistema informatizado adequado. Moody e Walsh (1999)
explicam que, a “replicação da informação não agrega valor, apenas custos adicionais. Os
custos de dados e informações redundantes incluem o custo de reinserção de dados em
diferentes sistemas, gastos com armazenamento”, e para reconciliar os dados para mantê-los
consistentes. (MOODY; WALSH, 1999 apud BEAL, 2008, p.23-24).
A grafia incorreta que aparecia no SIPAC (figura 25) foi informada a SINFO, que
emitiu por e-mail o seguinte parecer: “Assim como solicitado, realizamos a correção de
denominação de alguns bens e materiais que foram cadastrados de forma incorreta”47.
(Suporte de sistemas/Superintendência de informática/UFRN). É interessante ressaltar que a
superintendência de informática é um setor de referência, com um sistema de suporte bem

47

A correção foi percebida apenas no tombo citado (conforme anexo K), os demais itens permaneceram da
mesma forma. Diante disso, nova listagem foi enviada para correção.
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eficiente para o atendimento ao usuário. Cabe a este usuário procurar fazer a sua parte
indicando as suas insatisfações/sugestões para um melhor aperfeiçoamento do sistema.

6.2.2 Mapeamento de fluxo informacional da Coleção de Etnologia do Museu Câmara
Cascudo

Para o mapeamento do fluxo informacional da Coleção de Etnologia do MCC como
forma de atender ao segundo objetivo específico deste trabalho foi criado o fluxograma
abaixo com a finalidade de perceber as necessidades informacionais e assim contribuir para
uma melhor proposta para atender a este setor no sistema ACERVUS, como também
evidenciar a importância dos conhecimentos depositados neste órgão de saber científico.
Para

Cury (2017),

uma

representação

esquemática

que

seja

racional

e

sistematicamente organizada permite uma melhor visualização e compreensão dos eventos,
superior a qualquer outro método descritivo. Também permite perceber o funcionamento de
todos os elementos de um sistema, promovendo a análise de sua eficácia. Seguindo os padrões
sugeridos pelo autor optou-se por desenvolver o fluxograma utilizando gráficos com símbolos
representativos dos episódios observados. O fluxograma é “um gráfico universal, que
representa o fluxo ou a sequência normal de qualquer trabalho, produto ou documento”
(CURY, 2017, p.315).
Para uma visão mais ampla de onde está inserida a coleção de Etnologia na estrutura
do Museu Câmara Cascudo, segue a representação do organograma da Instituição com
destaque para o setor de etnologia. É pertinente ressaltar que as “Seções de documentação” e
“Seção de conservação e restauro”, estão inseridas no Setor de Museologia (figura 39).
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Figura 39: Organograma do MCC

Fonte: Plano museológico do MCC/2015-2020 (UFRN, 2015)

A produção do fluxograma foi embasada na documentação da Coleção de Etnologia
levantada, em entrevistas e em observação direta e sistêmica do ambiente informacional.
Essas ações foram necessárias para subsidiar a construção do mapeamento, com enfoque na
trajetória da informação desde a pré-entrada do objeto, passando pelos processos de aquisição,
catalogação até as mais diversas movimentações produzidas em seu percurso.
O fluxograma (Figura 39) representa o percurso do objeto museológico na coleção de
etnologia. Este processo tem início com a pré-entrada do objeto, neste caso, na forma de
“doação”, que é o meio mais comum de aquisição neste acervo. Este fluxo vai se desenhando
a medida que o objeto se movimenta na instituição, e em cada passo é gerada uma informação
explícita, sejam termos ou relatórios ou fotografias. Desta forma o histórico do objeto vai se
formando. Este é o fluxo (figura 40) do atual sistema de documentação da coleção de
Etnologia, sem a sua inclusão no Sistema ACERVUS.
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Figura 40: Fluxo informacional do objeto na Coleção de Etnologia do MCC

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Neste fluxograma (figura 40) observa-se o seguinte cenário: O objeto ou coleção dá
entrada na instituição, através do Setor de Etnologia, mediante uma “Carta de intenção de

100

doação”, assinada pelo proprietário do objeto e um dossiê 48 que é produzido sobre este
material e apresentado a Comissão Permanente de Acervos e de Coleções (CPAC) 49, através
de abertura de processo pelo SIPAC. Caso não seja de interesse para a instituição, o material é
devolvido, juntamente com um Recibo de

devolução. Uma vez que receba parecer 50

favorável, o objeto segue seu trajeto para as seguintes providências: 1.Produção do Termo de
incorporação (doação), como forma de legitimá-lo; 2. Prepara-se uma Ficha de registro, que
trata de sua catalogação. Durante sua catalogação o objeto é fotografado e recebe uma
numeração que o identificará em todas as ações por ele realizada; 3. Após esse registro, todos
os passos do objeto ficam registrados na Planilha de Movimentação do Acervo (figura 38) e
Planilha de localização (figura 37) ambas já apresentadas anteriormente; 4. A peça segue para
o Laboratório de conservação e restauro (LACORE), onde será higienizada, medida, pesada e
diagnosticada, estes procedimentos ficam registrados na Planilha de movimentação. É
também neste momento que a maioria dos objetos recebem a marcação. Sobre a marcação de
peça, Ferrez (1991, p.6) enfatiza:
Por mais sofisticado que seja um sistema de documentação, ele se torna
completamente inoperante se os objetos perdem seu número de identificação. O
número é a ponte entre o objeto e a sua documentação. A numeração, portanto, deve
ser a mais simples possível e sua legibilidade nos objetos deve ser checada
periodicamente.

Após os devidos procedimento laboratoriais, o objeto segue para a quarentena, onde
ficará isolado e em observação, para a detecção de possíveis pragas. Caso apresente
necessidade

de

restauro

ou

infestação,

retorna

ao

laboratório

para

que

seja

restaurada/desinfestada. Uma vez descartada a hipótese de infestação/restauro, segue seu
fluxo, seja para exposição ou para guarda na Reserva Técnica. Todas as intervenções
realizadas no bem devem estar explicitadas em laudo técnico. Ao retornar da exposição
novamente segue para o laboratório para higienização e quarentena para poder ser
acondicionada na RT. Uma vez na RT pode ser pesquisada ou fotografada/filmada para
divulgação. Para sair da RT, seja para exposição (interna ou externa), exames, conservação e
restauro, deve seguir para o laboratório e sua movimentação registrada nas planilhas
mencionadas.

48

Até o momento apenas um dossiê (em fase de estruturação) foi localizado neste acervo.
Conforme Regimento Interno do MCC, aprovado em 2016, pela resolução nº 002/16 CONSUNI/UFRN.
50
Não foi localizado nenhum parecer nesta coleção. Possivelmente por se tratar de um procedimento recente.
49
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Uma vez observada a necessidade de alienação do bem, deve-se fazer um dossiê e
apresentar à Comissão Permanente de Acervos e de Coleções para a aprovação.
Já no caso de empréstimo, após o parecer favorável, é preenchido um Termo de
empréstimo. Quando se trata de depósito, preenche-se também a uma ficha de registro e segue
os mesmos processos do material incorporado (exceto a marcação no bem) em planilha
semelhante, porém distinta. Na devolução do objeto emprestado é utilizado o mesmo Termo
de empréstimo, preenchendo o campo de devolução.
Nas etapas dispostas no fluxograma (figura 40) é possível ter uma ideia do caminho
percorrido pela acervo de etnologia e das informações produzidas a partir de sua
movimentação. Deve-se pensar sempre na documentação do acervo como um ciclo que só é
concluído com a sua desincorporação51. Cada etapa deste processo deve ser devidamente
documentada, pois a ausência de registro pode gerar lacunas irreparáveis e prejudicar tanto o
acervo, quanto o desenvolvimento do trabalho de quem labuta com este material. Sobre este
procedimento, Ferrez (1991, p.4) discorre:
A entrada de dados no sistema não se esgota com o término do processo de registro
e catalogação do objeto recém-adquirido. Ao entrar para o contexto museológico,[...]
o objeto continua a ter sua vida documentada. Ele muda de lugar, participa de
exposições, é restaurado, é referenciado em novas obras bibliográficas, etc.,
exigindo que o sistema seja permanentemente atualizado ou até mesmo retificado,
na medida em que novos dados se tornam disponíveis.

A questão de documentação do acervo do Museu Câmara Cascudo é preocupante. A
existência de fichas de registro manuais, a falta de normas e padrões para o gerenciamento das
coleções ainda é uma realidade. O grande número de processos (termos diversos, que são
produzidos em cada movimentação do bem) tanto implica no retrabalho quanto na dispersão
da informação. Porém, alguns pontos positivos podem ser vislumbrados, como a atualização
do Regimento Interno do MCC, aprovado em 2016 pela Resolução nº 002/16CONSUNI/UFRN; o Plano museológico do MCC52, também atualizado; a Política de acervo
do MCC que está em fase de implantação; a criação da RUMUS – Rede Universitária de
Museus, conforme resolução nº 005/2014-CONSUNI e da Política de Memória da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme resolução nº 017/2017CONSEPE/UFRN. Para culminar os avanços na área, encontra-se também em fase de
implantação o já mencionado sistema ACERVUS, produzido pela Superintendência de
51

Desincorporação ou Baixa patrimonial é a retirada de um bem patrimonial definitivamente da coleção.
Corresponde à perda do direito de posse e propriedade sobre o objeto alvo de baixa (RAMOS, 2010, p. 59).
52
Sobre Plano Museológico, ver Lei nº 11.904 de 14/01/2009 e Decreto nº 8.124, de 17/10/2013.
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Informática da UFRN. Este último foi uma grande conquista para a documentação
museológica da UFRN.
A criação de um sistema que possa gerir o acervo da Universidade, associando todas
as informações pulverizadas pelos diversos espaços da instituição, é de suma importância para
seu controle e desenvolvimento. Um sistema bem estruturado, embasado em políticas préestabelecidas, auxilia a instituição a pensar suas práticas, refletindo sobre as definições das
coleções, sua preservação e divulgação. O acesso facilitado aos acervos das universidades por
meio de sistemas informatizados gera um considerável aumento de fontes para possíveis
pesquisas científicas. Para Gomes (2015, p. 16),

As universidades são grandes geradoras de informação técnico-científica, cultural,
artística e histórica. Assim, é essencial que a informação produzida nas IES53 sejam
divulgadas para que provoque impacto e alcance reconhecimento, além de garantir o
acesso facilitado ao material didático e aos resultados de pesquisas.

O profissional que lida com acervo deve conhecer a fundo as necessidades
informacionais para poder planejar, construir, gerir e avaliar os serviços e produtos
informacionais de forma eficiente e eficaz (VALENTIM, 2010, p. 26).
No caso da coleção de etnologia faz-se necessário encontrar meios de reunir e
potencializar o uso das informações que estão dispersas, dificultando o acesso e a produção de
conhecimento sobre o acervo. O Sistema em construção deverá concentrar todas as
informações sobre o objeto museológico em um mesmo espaço, como forma de facilitar o
controle, a conservação e a disponibilização deste acervo. As informações geradas devem ser
atuais, confiáveis e de fácil obtenção e compreensão (FREITAS; JANISSEK-MUNIZ, 2006, p.
5). Também é pertinente que estejam estruturadas, padronizadas e que possa ser interoperante

para disseminação e recuperação ordenadas do conhecimento e, assim, alinhado ao que se
espera de uma gestão de acervos museológicos. Freitas e Janissek-Muniz (2006, p. 12),
julgam que
o importante na aquisição de uma informação é obter a boa informação (pertinente e
útil) e igualmente poder dispor dela no momento adequado. [...] o que pressupõe um
processo organizado de coleta, registro, seleção e exploração, bem como difusão da
informação aos usuários implicados no processo.

A disponibilização das informações que não estão informatizadas é um grande desafio
no que tange ao seu gerenciamento. Diante disto, a criação de um sistema de informação de
53

Instituição de Ensino Superior.
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forma integrada é de significativa relevância. No formato que o acervo está disponibilizado
hoje, com fichas anuais, relatórios e termos (muitos deles inacessível até para quem lida
diariamente com este material), as pesquisas tornam-se extremamente restritas. É importante
ressaltar que quanto mais acessíveis forem as informações, mais usuários as utilizarão, o que
permite mais produção de conhecimento para o acervo, realimentando o sistema e, assim,
perpetuando o ciclo proposto por uma Instituição Universitária.
O sistema de gerenciamento das coleções deve atender a demanda informacional do
setor, para potencializar o desempenho das atividades da Instituição. Portanto, conhecer o
mercado é fundamental pra antever as expectativas do cliente, adaptando o serviço às
necessidades de seus usuários. Sobre isto discorre Freitas e Janissek-Muniz (2006, p. 3):
A boa gestão da informação através de ferramental apropriado é fator crítico para a
boa condução dos negócios de uma organização, sendo um dos principais vetores de
expansão de negócios. Sua importância aumenta de acordo com a complexidade do
negócio na medida em que quanto mais atores e processos estiverem envolvidos,
mais crítica é a manutenção das relações e da integração dos dados.

Outro item extremamente relevante para a aplicação do sistema de informação é a
padronização dos dados, como vocabulário controlado. A este respeito, Ferrez (1991)
informa:
Regras e rotinas bem definidas são a garantia do fácil acesso e manutenção do
sistema e devem estar consolidadas em manuais de serviço.[...] A entrada de dados,
além de clara, precisa e normalizada, deve ter sua terminologia controlada. O
controle da terminologia, na medida em que assegura sua consistência, impede que
informações relevantes sejam perdidas porque vários termos foram usados para
designar uma mesma coisa. [...] A principal vantagem dos sistemas automatizados é
justamente sua capacidade de recuperar informação e rapidez com que atualizam e
corrigem dados, eliminando o trabalho repetitivo de manutenção e atualização dos
catálogos manuais (FERREZ, 1991, p. 5).

Diante do exposto, é inegável a importância da implantação de um sistema de gestão
de coleção informatizado para, além de tudo o que já foi relatado, expandir e aperfeiçoar as
possibilidades de produção de conhecimento neste relevante e inesgotável veículo de
pesquisa.

6.2.3 Legislações e normas que regem as coleções museais
Para Cury (2017, p. 264), “as normas são padrões ou regras de conduta nos quais os
membros da organização se enquadram”. Para o autor as normas podem ser explícitas ou
implícitas, sendo a primeira registrada em manuais, estatutos, etc., já a implícita são “as regras
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de conduta às quais as pessoas se conformam, mas não tem consciência”. Cury (2017) relata
que quanto mais normas explícitas existir, mas salutar será a organização.
A norma é fundamental para manter o rigor da documentação museológica, se
considerada a imensa diversidade de acervo posta nestas instituições. É embasado em normas
que os museus podem definir as

estruturas dos sistemas de gestão, criar ou adotar procedimentos para a
documentação, definir linguagem e termos a usar na introdução e classificação de
dados ou, ainda, as futuras utilizações da informação no que concerne a divulgação e
comunicação do património (MATOS, 2012, p. 35).

O Código de Ética para os Museus foi elaborado pelo ICOM e estabelece princípios
fundamentados em diretrizes sobre práticas profissionais postas aos museus. Este código
serve de referência para o desenvolvimento de normas suplementares para os museus. Sobre a
Documentação dos acervos, este código estabelece que os museus devem documentar seus
acervos conforme as normas profissionais reconhecidas. Destaca que a documentação deve
possibilitar “a identificação e a descrição completa de cada item, dos elementos a ele
associados, de sua procedência, de seu estado de conservação, dos tratamentos a que já foram
submetidos e de sua localização”. Trata ainda da questão da segurança destes dados,
esclarecendo estar em “ambiente seguro e estar apoiados por sistemas de recuperação da
informação que permitam o acesso aos dados por profissionais do museu e outros usuários
autorizados” (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 2004, p. 9).
A UNESCO, em suas recomendações referentes à proteção e promoção dos Museus e
Coleções, sua diversidade e seu papel na sociedade 54 estabelece que,
As mudanças trazidas pela ascensão das tecnologias da informação e comunicação
(TIC) oferecem oportunidades para os museus em termos de preservação, estudo,
criação e transmissão do patrimônio e do conhecimento relacionado. Os Estadosmembros devem apoiar os museus a compartilhar e disseminar o conhecimento, de
modo a garantir que os museus tenham os meios para acessar essas tecnologias,
quando consideradas necessárias para aprimorar suas funções primárias.

Embasado no Comitê Internacional de Documentação (CIDOC) do ICOM, Matos
(2012) discorre sobre quatro grupos de normas para o trabalho de documentação em museus:

54

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO. Conferência Geral da
UNESCO em sua 38º sessão, de 17 de novembro de 2015.
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1. Normas de sistemas de informação: é importante que o sistema de informação
ofereça métodos de programação que possam possibilitar a adição de funcionalidades
atualizadas e seja adaptável à evolução das normas de dados ou de procedimentos;
2. normas de dados, define como se organiza um sistema de informação e como se
guarda essa informação no sistema. Nesta norma está a definição de regras e as normas de
terminologia, como controle de vocabulário (uso de tesauros);
3. norma de procedimentos: está relacionada aos procedimentos de gestão das coleções
que ocorrem nos museus. Para citar um exemplo: a solicitação de peças para empréstimos.
Esta ação gera uma série de procedimentos que necessitam de regras para o bom andamento
da gestão do acervo;
4. normas de intercâmbio de informação: referem-se “às questões técnicas que
permitem a interligação de diferentes sistemas dentro da mesma instituição e a comunicação
entre sistemas de diferentes instituições ou desenvolvidos por diferentes fornecedores”
(MATOS, 2012, p. 37).
Um dos pontos bastante discutidos na atualidade é justamente a questão da integridade
da informação e a possibilidade de migrar para sistemas mais atualizados sem a perda da
informação, bem como regras que possibilitem ditar estes trabalhos para que possam atender
aos mais diversos campos dos museus, seja no âmbito profissional, como conservadores e
curadores, ou o público em geral. O ICOM em seu Código de Ética (2004) orienta:
Os museus devem estabelecer e aplicar políticas que garantam que os acervos (tanto
permanentes como temporários) e suas respectivas informações, corretamente
registradas, sejam acessíveis para uso corrente e venham a ser transmitidas às
gerações futuras nas melhores condições possíveis, considerando-se os
conhecimentos e os recursos disponíveis. (....) Os acervos dos museus devem ser
documentados de acordo com normas profissionais reconhecidas. Esta
documentação deve permitir a identificação e a descrição completa de cada item, dos
elementos a ele associados, de sua procedência, de seu estado de conservação, dos
tratamentos a que já foram submetidos e de sua localização. Estes dados devem ser
mantidos em ambiente seguro e estar apoiados por sistemas de recuperação da
informação que permitam o acesso aos dados por profissionais do museu e outros
usuários autorizados (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 2004).

O CIDOC (The international Committee for Documentation) é um dos comitês
pertencentes ao ICOM. Criado em 1950, é o principal grupo a nível internacional que versa
sobre a temática da documentação em museus. O CIDOC possui diversos grupos de trabalho,
cada um com uma tarefa específica. Com a sua criação, o museu passa a ser “encarado como
um centro de documentação que produz e comunica informação sobre o património cultural e
natural que recolhemos e guardamos” (MATOS, 2012, p. 39).
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Em 2014, dois documentos: “Declaração dos princípios de documentação em museus”
e “Diretrizes internacionais de informações sobre objetos de Museus: Categoria de
informação do Comitê Internacional de Documentação (CIDOC/ICOM) 55” foram publicados
em português. Este material é referência nas atividades de documentação em museus e tem
como objetivo “orientar os museus no desenvolvimento de suas políticas de gestão e
documentação de acervo (COMITÊ INTERNAL DE DOCUMENTAÇÃO, 2014, p. 19)”.
O CIDOC/ICOM recomenda o uso de “padrões” nos sistemas de documentação e nas
informações, que estejam em conformidade com os desenvolvidos por organizações
internacionais. No capítulo de documentação do Guia do ICOM Running a Museum: a
Práctical Handbook há comparações de padrões que devem ser adotados, destacando o CRM
do CIDOC, as Diretrizes do CIDOC, o AFRICON1 e o manual do SPECTRUM. O padrão
LIDO foi o indicado para troca de dados entre sistemas (COMITÊ INTERNACIONAL DE
DOCUMENTAÇÃO, 2012). Esta Declaração esta subdividida em 06 princípios (quadro 8):

55

Títulos originais e ano de publicação: “Statement of Principles of Museum Documentation” (2012) e
“International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories” (1995)
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Quadro 8: Princípios da Declaração de documentação em museus

PRINCÍPIOS DA DECLARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM MUSEUS

POLÍTICA: O museu deverá adotar uma política de documentação, com a definição e
normas de documentação, a disponibilização de funcionários, sistema e serviços de
documentação prestados aos usuários, em consonância com o Código de Ética do ICOM
EQUIPE E SISTEMAS:
• Ter equipe experiente em procedimentos, normas e sistemas de documentação
• O museu deverá implementar um sistema de documentação que inclua informaçõe sobre
os objetos e ofereça suporte a procedimentos práricos de gestão de acervo, tais como
incorporação, gestão de empréstimo, localização e controle de movimentação do acervo
NORMAS: O sistema de documentação deve está de acordo com as normas específicas
pelas organizações especializadas, considerando tambéms as necessidades locais.
ACESSO A INFORMAÇÃO E NECESSIDADE DO USUÁRIO: O museu deve
avaliar a necessidade de seus usuários, e oferecer serviços personalizados e facilitado de
acesso on-line com buscadores eficientes. O sistema deverá possibilitar acesso restrito
para informações confidenciais.
INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS
• A documentação deverá conter a origem do acervo a ser adquirido, evidenciando sua
legalidade, como também a forma, data, procedência, detalhes contextuais sobre seu
uso e eventuais restrições. Para objetos com entrada temporária, deverá conter o
motivo da aceitaçao, data, origem e período para devolução do objeto.
• As fontes primárias (incluindo documentação fotografica) deverão ser consideradas
parte integrante do sistema.
• Cada objeto deverá receber um número ou identificador único (marcado ou etiquetado
no objeto), que será registrado no sisema de documentação. A localização do objeto
também deve ficar registrada no sistema.
• No caso de sinistro com o objeto o museu deverá ser capaz de fornecer informações e
imagens que possam auxiliar sua recuperação.
• A documentação deverá conter informações sobre direito de propriedade intelectual
relacionadas ao objeto.
• Os dados produzidos sobre o objeto deverão ser incluidos no sistema e todas as
publicações relacionadas ao objeto deverá conter seu número de registro.
• O sistema de documentação deverá dar suporte aos procedimentos de gestão do
acervo (etapas a serem seguidas, decisões sobre emprestimos, etc). Todas as
atividades de gestão do acervo devem ser incorporadas no sistema (Conservação,
fotografia, empréstimo, exposições, etc..)
• Após a baixa patrimonial a documentação do objeto deve ser mantida em poder do
museu.
SEGURANÇA, MANUTENÇAO E PRESERVAÇÃO: O sistema deverá garantir a
segurança, manutençao e preservação das informaçãoes, como back-ups, restrição de
acesso, garantira de transferencia de informações para outras midias e ou formatos atuais.

Fonte: Adaptado do COMITÊ INTERNAL DE DOCUMENTAÇÃO (2014, p. 19-22)
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No tocante as “Diretrizes internacionais de informações sobre objetos de Museus:
Categoria de informação do Comitê Internacional de Documentação”, o CIDOC estabelece
princípios norteadores para a identificação da peça de museu. Indicando “quais” e “como” as
informações devem ser registradas ao documentar um acervo. Estas diretrizes estabelecem:
definição das categorias de informação que devem ser utilizadas no registro de informações
de objetos; a descrição das regras de formato e convenções que regem a inserção de
informações nestas categorias e os comentários sobre a terminologia que pode ser utilizada
nessas categorias (COMITÊ INTERNAL DE DOCUMENTAÇÃO, 2014, p. 37). Estas
“Diretrizes” auxiliam no alcance dos principais objetivos da documentação em museu, são
eles:
Quadro 9: Objetivos da documentação em Museus
ASSEGURAR A
RESPONSABILIDADE LEGAL
PELOS OBJETOS

• DIRETRIZES: Auxiliam na definição, identifição e registro
dos objetos museais

ASSEGURAR NA SEGURANÇA
DE OBJETOS

• DIRETRIZES: Auxiliam na manutenção de informação sobre a
situação do objeto, fornecendo a descrição e comprovação de
propriedade no caso de roubo.

PERMITIR A ORGANIZAÇÃO • DIRETRIZES: Auxiliam na manutenção das informações, sobre
DE UM ARQUIVO HISTÓRICO produção, coleção, propriedade e posse dos objetos. Possibilita
DOS OBJETOS
a proteção dos dados.
FAVORECER O ACESSO
FÍSICO E INTELECUAL AOS
OBJETOS.

• DIRETRIZES: Auxiliam no acesso ao objeto ou a informações a
eles relacionadas

Fonte: Adaptado de DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIO, 2014, p. 38

Sobre o Spectrum, citado anteriormente, é padrão para gestão de coleções de museus
desenvolvido no Reino Unido pela Collections Trust. Trata-se de uma norma internacional
sobre o fluxo de trabalho abordando as boas práticas nos processos de documentação em
museus com a indicação de procedimentos para diferentes momentos da gestão das coleções e
a melhor forma de implementá-los para uma documentação eficiente (MATOS, 2012, p. 13).
A norma Spectrum é incentivada pelo CIDOC/ICOM e mais de 23.000 instituições em todo o
mundo já a adotaram (AUGUSTIN; BARBOSA, 2018, p. 136).
Esta norma é dividida em duas partes: A primeira parte, trata dos procedimentos
usados na gestão de coleções, e se apresenta em quatro grupos: desenvolvimento, informação,
acesso e preservação e conservação de coleções, subdivididos em 21 procedimentos conforme
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visto na figura 41. Na segunda parte, explora as informações essenciais para o registro de
dados para a sua aplicação prática, organizados em unidades de informação e grupos de
categorias de informação.
Figura 41: Exemplo de diagrama de fluxo de trabalho SPECTRUM

Fonte: Spectrum 4.0 (2014, p.23)

O aumento da acessibilidade favorecida pelo ambiente digital aos museus é
incontestável, mas para que ocorra a correta difusão das informações é necessário um
ambiente bem estruturado para facilitar a troca de dados, a comunicação e a
interoperabilidade entre sistemas de museus. Portanto, é necessário estabelecer padrões
adequados para gerir e disponibilizar as informações concatenadas a seus acervos.(LIMA;
SANTOS; SANTARÉM SEGUNDO, 2016).
Sobre a interoperabilidade Padilha (2018, p. 51) define como,
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a capacidade de sistemas de informação independentes, automatizados ou manuais,
de se comunicarem de forma clara e eficiente entre si a partir de estruturas comuns
que possibilitam o compartilhamento de informação.

A interoperabilidade entre sistemas de museus possibilita o compartilhamento de
dados e por conseguinte potencializa as pesquisas dos profissionais destes espaços museais
sobretudo, o patrimônio cultural, possibilitando a discussão e comparação de proposições
sobre as relações entre os artefatos. Para tanto as informações devem estar devidamente
organizadas. Um dos produtos desta organização é a descrição física, que provém de um
processo de catalogação, pois “agrupa características que descrevem e representam os
elementos de um objeto/documento na sua particularidade” (PADILHA, 2018, p. 49).
Para uma boa qualidade no processo de organização da informação é importante a
adoção de metadados padronizados, especialmente no que concerne a terminologia utilizada,
garantindo “ao sistema de informação um tratamento mais eficiente e com maior
possibilidade de diálogo entre outros sistemas e entre ele e seu usuário/público” (PADILHA,
2018, p. 50).
Lima, Santos e Santarém Segundo (2016)

informa que, para que os programas

coletem, interajam e permitam o processamento adequado da informação é necessário a
adesão de estruturas padronizadas do conteúdo informacional, representado pelos vários
atributos de suas coleções. Para isso, é importante o uso de padrões específicos de metadados.
E assim os autores definem metadados,

Metadados é um termo genérico que abrange uma ampla variedade de tipos
específicos de informações, as quais são criadas ou capturadas sob vários tipos de
recursos informacionais. O termo é usado frequentemente para referir-se às
informações legíveis por máquinas, outras vezes para referir-se aos registros que
descrevem recursos eletrônicos. Na comunidade biblioteconômica, por exemplo, o
termo é usado para se referir a qualquer esquema de descrição de recurso, aplicado a
qualquer tipo de objeto, sendo ele digital ou não. Os metadados são essenciais para o
entendimento do recurso armazenado, pois descrevem informações semânticas e
sintáticas sobre o recurso, podendo ser comparados a um sistema de rotulagem, com
o objetivo de mostrar como, quando e por quem o recurso foi armazenado e como
está formatado. São dados descritivos que podem informar sobre autor, título, data,
publicação, palavras-chave, descrição física, entre outros, nos mais variados tipos de
recurso, como em arquivos de áudio, conjunto de dados científicos, imagem digital,
catálogos de museu, livros etc. (LIMA; SANTOS; SANTARÉM

SEGUNDO, 2016, p. 52-53).
Os autores, também citam a denifição de metadados da publicação “Understanding
Metadata” da National Information Standards Organization (2004), como uma informação
estruturada para descrever, explicar, localizar e possibilitar que um recurso informacional seja
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facilmente recuperado, usado ou gerenciado. Explicam ainda que metadados, com frequência
“designa dados sobre dados ou informação sobre informação”. Para estes autores a área
museológica é carente de um padrão de descrição consolidado, ocasionado provavelmente
pela diversidade de padrões de descrição e representação do objeto, com isso os sistemas
existentes não conseguem interoperar. (LIMA; SANTOS; SANTARÉM SEGUNDO, 2016, p.
53).
Lima, Santos e Santarém Segundo (2016, p. 59) informam que a maioria dos softwares
utilizados em museus brasileiros são adaptações dos metadados de bibliotecas, mas em
virtude da influência do mercado externo, novos padrões baseados no CIDOC e no Spectrum
estão sendo propostos por empresas especializadas. Para os autores citados a tendência da
atualidade é buscar a interoperabilidade entre modelos que trabalhem com objetos culturais e
artísticos. Esta tendência “surgiu como um grupo de trabalho dentro do CIDOC/ICOM, o
Documentation Standards Working Group (DSWG) há mais de dez anos, chamado de
Conceptual Reference Model (CRM)”, e são consideradas diretrizes ou recomendações gerais.
British Museum em Londres é o usuário mais famoso a fazer uso deste modelo. No Brasil não
há museus que trabalham com o CRM. Sobre a questão de softwares para museus os autores
assim discorrem:
Diferentemente de softwares de bibliotecas, que possuem na sua maioria interfaces
de saída mais voltadas e preocupadas com usuários, a interface de software de
museus em geral é mais voltada para soluções internas. Geralmente, é tudo separado
e há pouca informação disponível para usuários externos, até mesmo porque
tradicionalmente a forma de extroversão do conhecimento da informação nos
museus, de forma geral, são as exposições (LIMA; SANTOS; SANTARÉM
SEGUNDO, 2016, p. 64).

Alguns softwares sobre catalogação de obras de arte, como o DONATO, não possuem
um padrão de metadados compatível com as necessidades museológicas. É um “software
open source, gratuito, baseado em software de uso livre e pode ser disponibilizado a
instituições culturais que tenham interesse” (BATISTA, 2018, P. 19). E foi criado a partir do
SIMBA - Sistema de Informação do Museu Nacional de Belas Artes, coordenado por Helena
Dodd Ferrez. O DONATO surgiu com o intuito de atender a demanda de catalogação e
gerenciamento de informações do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. No
entanto ainda não corresponde às expectativas de interoperabilidade e integração de sistemas.
Mesmo assim, mais de

70 instituições, principalmente museológica, em todo o Brasil

utilizavam este sistema no ano de 2016 (LIMA; SANTOS; SANTARÉM SEGUNDO, 2016;
LIZOTT, 2017a).
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Batista (2018, p. 19), apresenta alguns problemas relacionados a este software:

1) é um sistema intranet, o que significa que seu acesso limita-se a pesquisas no
ambiente físico do museu e não acessível na Web; 2) no preenchimento do banco de
dados virtuais, ao passar as informações para o computador, não há integração das
obras, o que dificulta pesquisas específicas, além de problemas com maiúscula e
minúscula; 3) não há a possibilidade de inclusão de vídeos, sons e gifs.

Outro software para gerenciamento de acervo e preservação da informação é o Sylloge,
desenvolvido no estado brasileiro de Santa Catarina, no formato online, sem limites de
usuários com possibilidade de personalização de fichas e atualização. Contudo, não basea-se
em “software livre e a gratuidade do sistema é limitada a: 4000 itens, 07 fichas
personalizadas, apenas 10 anexos por objeto e máximo de 20 megabytes de cada anexo”
(BATISTA, 2018, p. 20).
Lançada em 2017, a plataforma Tainacan, foi desenvolvida pela Universidade Federal
de Goiás em parceria com o Ministério da Cultura e o IBRAM. O sistema é composto por
quatro módulos: repositórios, ontologias, documentos e museus. O software de suporte é livre
e código aberto. O proposito é aumentar a interconexão com outras instituições de memória
(BATISTA, 2018, p. 20). Veja a seguir (figura 42) a ilustração deste sistema utilizado pelo
Museu do Índio, no Rio de Janeiro.
Figura 42: Sistema Tainacan - utilizado pelo Museu do Índio - Rio de Janeiro

Fonte: http://tainacan.museudoindio.gov.br (2018)
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No âmbito internacional verifica-se inúmeros softwares utilizados por instituições
museológicas conforme aponta Batista (2018) em sua pesquisa. O quadro 10 a seguir
apresenta alguns destes software e suas principais características.
Quadro 10: Softwares internacionas utilizados por museus

SOFTWARE
GALLERY
SYSTEM
MUSEO

DIGIMUS

CARACTERÍSTICAS

OBSERVAÇÕES

Pago; personalizável; multilíngue;
acesso via Web; acesso via aplicativo;
Licença paga; norma CIDOC CRM; configurável;
interoperável; acesso via Web;
Open-source;
Utiliza normas LIDO; acesso via aplicativo;
acesso via WEB; multilingue; interoperável;
Importação em LIDO e SKOS; API de Europeana;
publicação RDF;

Desenvolvido por Gallery
System

COLLECTIVE
ACESS

Gratuito; software livre; open source;
acesso via Web; Beta Perpetuo; Utiliza norma
CDWA-Lite/CCO entre outras; Customizável

COLLECTION
SPACE

É disponibilizado por 30 dias para sua utilização
antes de sua compra. Sistema pago Utiliza CIDOC
CRM; software Livre;
Open Source: Código Aberto para leitura; Importação
em XML

Gratuito; Software Livre; Open source; acesso via
Web; Multilíngue; Multi-repositório; customizável;
Beta Perpetuo; Voltado a arquivo; Interoperável;
ATOM
Importação e exportação em Dublin Core, EAD,
SKOS, EAC-CPF
Fonte: Adaptado de BATISTA, 2018, p. 21 e 23

Desenvolvido por Keep
Solution
Desenvolvido por DIGIBIS
S.L. Não foi encontrada
informação sobre gratuidade
ou formas de pagamento.
Necessita estudos mais
aprofundados, com análise
da apropriação das normas
ao contexto brasileiro.
Desenvolvido por Lyrasis.
Se o código é aberto somente
para leitura, isso pre-supõe a
impossibilidade de estudos
de customização. Trata-se de
um sistema Pago.

Artefactual System

A autora faz uma comparação entre o Collective Acess e o Collection Space apontando
as vantagens e desvantagens destes softwares e conclui que são inapropriados para a realidade
brasileira (quadro 11).
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Quadro 11: Comparação entre Collective Acess e o Collection Space

COLLECTIVE ACESS


DESVANTAGENS

VANTAGENS

Software livre, com padrões de metadados e
formatos de mídia de código aberto para gerenciar
e publicar coleções de museus, arquivos e
bibliotecas, utilizados em grandes coleções
heterogêneas.
 Disponível sob a licença GNU Public License.
 Gratuito para baixar, utilizar, modificar e
compartilhar as modificações.
 Permite a utilização dos padrões: Dublin Core;
Darwin Core; EBU Core; PB Core; CDWALite/CCO; EAD; DACS; ISAD(G); VRA Core e
SPECTRUM (criada pela Collection Trust, não
permite sua utilização em software que não seja
desenvolvido pela própria empresa, como forma
de evitar concorrência).
 Não se baseia no CRM do CIDOC;
 Não é multilíngue;
 Não há transparência quanto à norma ativada no
sistema e a possibilidade de outras opções a serem
selecionadas no sistema pelo utilizador. Ressaltase que as várias normas citadas anteriormente são
compatíveis no sistema, contudo, não significa
que estejam disponíveis para seleção dentro do
sistema.
Fonte: Adaptado de Batista, 2018, p. 20-21

COLLECTION SPACE








Software livre e open source, mas com
seu código aberto somente para leitura e
disponibilização da versão demo para
que sejam testados por qualquer
internauta e até mesmo baixado e
instalado – oferece um sandbox privado
do Collective Space gratuito por 30 dias
para teste antes da compra.
Sua estrutura tem por base o Modelo
Conceitual de Referência do CIDOC
(CRM), mas trata-se de um sistema pago
após 30 dias.

Apesar de ser um software livre é pago
sua licença;
Não é multilíngu;
A exportação e importação para o
sistema
dependem
de
empresas
credenciadas para a realização destas e
outras ações.

Batista (2018) sugere que o AtoM (Acess to Memory), sistema desenvolvido para
descrever documentos arquivísticos, possa ser empregado para a descrição de objetos
museais. A autora cita o exemplo do acervo do Museu Histórico da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo que tratou fundos e coleções com o sistema AtoM 164, assim
como também, o Laboratório de Design e Recuperação de Informação (LADRI), do Centro de
Documentação Histórica e Universitária de Marília (CEDHUM), vinculado à Faculdade de
Filosofia e Ciência, da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Para a autora,
o AtoM facilita a gestão do acervo; a manutenção dos objetos, os procedimentos de
conservação e de restauração; possibilita a classificação e a inserção de taxonomia
que otimiza a identificação de Objetos semelhantes e o processo de busca;
finalmente, insere as instituições no paradigma pós-custodial ao cumprir com a
disponibilização da informação na Web, acessada em qualquer tempo e lugar
(BATISTA, 2018, p. 23).

Como pode ser observado, há um número considerável de software para utilização em
museus, mas ainda não há um consenso sobre o melhor sistema a ser utilizado. É interessante
ressaltar que, apesar de existir variados sistemas, muitos museus ainda permanecem com um
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sistema manual de registro de suas coleções, a exemplo do MCC, que só este ano (2018) está
implantando o ACERVUS.
Sobre a questão das legislação para gerir as coleções, pode-se afirmar que trata-se de
uma ferramenta que fortalece a estrutura dos museus e ampara de forma adequada seu acervo.
A Constituição Brasileira, de 1988, traz questões referentes da preservação do patrimônio
nacional, contudo, é com a criação do Estatuto de museus, considerado um marco regulatório
para o setor museal, que se verifica um grande avanço para a questão da gestão de acervos,
por atender de forma personalizada os princípios básicos que asseguram as coleções destes
órgãos. Como um instrumento legal, obriga a democratização do acesso e desta forma garante
o direito à memória e à fruição do rico patrimônio cultural do país.
Para apresentar o que está posto na esfera nacional até a mais particular, no caso, as
criadas no âmbito do Museu Câmara Cascudo, sobre as legislações referentes às coleções
museais e sua documentação, foram coletados fragmentos destes documentos para a
constituição dos seguintes quadros: Legislação Nacional (quadro 12), Legislação da UFRN
(quadro 13) e Legislação do MCC (Quadro 14). A finalidade é perceber a abrangência desta
temática e fazer cumprir o que está determinado.

Quadro 12: Legislação Nacional sobre documentação e acervos museológicos
LEGISLAÇÃO
NACIONAL

Constituição da
República Federativa do
Brasil de 1988

REFERÊNCIAS À DOCUMENTAÇÃO
MUSEOLÓGICA OU ACERVO

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem.
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
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Lei nº 8.159, de 08 de
janeiro de 1991
Dispõe sobre a política
nacional de arquivos
públicos e privados e dá
outras providências.

LEI Nº 11.904, 14 de
janeiros de 2009
Institui o Estatuto de
Museus.

LEI Nº 11.906, de 20 de
janeiro de 2009. Cria o
Instituto Brasileiro de
Museus - IBRAM

LEI Nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011.
Regula o acesso a
informações

DECRETO Nº 8.124, de
17 de outubro de 2013
Regulamenta dispositivos
da Lei 11.904 e 11.906

Art. 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura,
ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.
Art. 2º - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter
público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades
específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da
informação ou a natureza dos documentos.
Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e
arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente.
Art. 39 É obrigação dos museus manter a documentação sistematicamente
atualizada sobre os bens culturais que integram seus acervos na forma de registro
e inventários.
§ 1º O registro e o inventário nos museus devem ser compatível com o Inventario
nacional de bens culturais.
§ 2º Os bens inventariados ou registrados gozam de proteção com vistas em evitar
o seu perecimento ou degradação, a promover sua preservação e segurança e a
divulgar a respectiva existência.
Art. 40. Os inventários museológicos e outros registros que identifiquem bens
culturais, elaborados por museus públicos e privados, são considerados
patrimônio arquivístico de interesse nacional e devem ser conservados nas
respectivas instalações dos museus, de modo a evitar destruição, perda ou
deterioração.
Art. 41. A proteção dos bens culturais dos museus se completa pelo inventário
nacional, sem prejuízo de outras formas de proteção concorrentes.
§ 1o Entende-se por inventário nacional a inserção de dados sistematizada e
atualizada periodicamente sobre os bens culturais existentes em cada museu,
objetivando a sua identificação e proteção.
§ 2º O inventário nacional dos bens dos museus não terá implicações na
propriedade, posse ou outro direito real.
§ 3o O inventário nacional dos bens culturais dos museus será coordenado pela
União.
§ 4o Para efeito da integridade do inventário nacional, os museus responsabilizarse-ão pela inserção dos dados sobre seus bens culturais.
Art. 2º Para fins desta Lei, são consideradas:
II - Bens culturais musealizados: o conjunto de testemunhos culturais e naturais
que se encontram sob a proteção de instituições museológicas.
Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será
franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão.
Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua
divulgação;
II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e
integridade; e
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
Art. 2º Para fins deste decreto, consideram-se:
I - Bens culturais: todos os bens culturais e naturais que se transformam em
testemunhos materiais e imateriais da trajetória do homem sobre o seu território;
II - Bens culturais musealizados: os descritos no inciso I do caput que, ao serem
protegidos por museus, se constituem como patrimônio museológico;
Art. 4º Compete aos museus, públicos e privados:
II – inserir e manter atualizados informações:
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RESOLUÇÃO
NORMATIVA Nº 02, de
29 de agosto de 2014
Estabelece os elementos
de descrição das
informações sobre o
acervo museológico,
bibliográfico e
arquivístico que devem
ser declarados no
INBCM, em consonância
com o Decreto nº 8.124
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b) No Cadastro Nacional de Bens Culturais Musealizados Desaparecidos;
c) No inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados;
III – manter atualizada a documentação sobre os bens culturais que integram seus
acervos, na forma de registro e inventário em consonância com o Inventário
Nacional de Bens Culturais Musealizados (INBCM56).
V - Garantir a acessibilidade universal;
VI - formular, aprovar ou, quando for o caso, propor para aprovação da entidade a
que se vincule, sua política de aquisições e descartes de bens culturais que
integrem os seus acervos;
VII - disponibilizar livro de sugestões e reclamações em local visível e de fácil
acesso a visitantes, sem prejuízo de outros instrumentos a serem disponibilizados
com a mesma finalidade, inclusive por meio eletrônico;
Art. 11. Fica instituído o Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados Inventário Nacional, instrumento de proteção e preservação do patrimônio
museológico, a ser coordenado pelo IBRAM, para os fins previstos no art. 41 da
Lei nº 11.904, de 2009.
§ 1º O Inventário Nacional será constituído de informações sobre os acervos dos
museus brasileiros, públicos ou privados, fornecidas diretamente pelos museus.
§ 2º Após o envio inicial das informações, os museus atualizarão periodicamente
a situação de seu patrimônio perante o Inventário Nacional, por meio da inclusão
dos bens adquiridos e descartados nos doze meses anteriores.
Art. 13. Fica instituído, para os fins previstos no art. 26 da Lei nº 11.904, de 2009,
o Cadastro Nacional dos Bens Culturais Desaparecidos, com a finalidade de
consolidar e divulgar informações que favoreçam a localização e recuperação de
bens musealizados e os declarados de interesse público desaparecidos.
Art. 27. A utilização de imagens e reproduções de bens culturais e documentos
pertencentes ao acervo de museus deverá ser precedida de autorização da
instituição a que esteja vinculada e, quando for o caso, do autor ou de seus
sucessores.
Art. 28. No âmbito de suas funções museológicas, o museu poderá utilizar a
imagem e a reprodução dos bens culturais que integrem seus acervos, respeitados
os direitos do autor.
Art. 45. Com vistas a promover a preservação e proteção dos bens musealizados e
declarados de interesse público, e sem prejuízo do disposto no art. 40,
consideram-se infrações administrativas:
VIII - deixar de manter documentação sistematicamente atualizada sobre os bens
culturais que integram seus acervos, na forma de registros e inventários 57.
Art. 3º Para efeito desta Resolução Normativa, consideram-se:
I - Bens culturais de caráter museológico: Bens materiais que ao serem
incorporados aos museus perderam as suas funções originais e ganharam outros
valores simbólicos, artísticos, históricos e/ou culturais, passando a corresponder
ao interesse e objetivo de preservação, pesquisa e comunicação de um museu.
Art. 4º - Para fins de identificação do bem cultural musealizado no INBCM, os
elementos de descrição que deverão compor as informações no preenchimento da
declaração do inventário, de acordo com as especificidades das áreas da
Museologia, da Biblioteconomia e da Arquivologia, são os seguintes:
I - Elementos de descrição para identificação do bem cultural de caráter
museológico:
a) número de registro - informação obrigatória do registro individual definido pelo
museu para identificação e controle do objeto dentro do acervo;
b) outros números - informação facultativa de numerações anteriores atribuídas ao
objeto, tais como números antigos e números patrimoniais;

O INBCM é um instrumento de inserção periódica de dados sobre os bens culturais musealizados que
integram os acervos museológico, bibliográfico e arquivístico dos museus brasileiros, para fins de identificação,
acautelamento e preservação, previstos na Política Nacional de Museus, instituído pela Lei nº 11.904/2009 e
regulamentado pelo Decreto nº 8.124/2013, sem prejuízo de outras formas de proteção existentes (Art. 2º da
Resolução Normativa nº 1, de 31/07/2014).
57
Essas infrações estão sujeitas a penalidades que variam de multa até a suspensão de atividades (Decreto nº
8.124, de 17 de outubro de 2013).
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Medida Provisória 850,
de 10 de setembro de
2018.
Autoriza o Poder
Executivo federal a
instituir a Agência
Brasileira de Museus Abram e dá outras
providências58.

58

c) situação - informação obrigatória da situação em que se encontra o objeto, o
seu status dentro do acervo do museu, com a marcação das opções: 1- localizado;
2 – não localizado; 3 - excluído;
d) denominação - informação obrigatória do nome que identifica o objeto;
e) título - informação facultativa da denominação dada ao objeto atribuído pelo
autor, curador ou pelo profissional da documentação;
f) autor -: informação obrigatória do nome do autor do objeto (individual ou
coletivo);
g) classificação - informação facultativa da classificação do objeto segundo o
"Thesaurus para Acervos Museológicos ou outros vocabulários controlados;
h) resumo descritivo - informação obrigatória do resumo da descrição textual do
objeto, apresentando as características que o identifique inequivocamente e sua
função original;
i) dimensões - informação obrigatória das dimensões físicas do objeto,
considerando-se as medidas bidimensionais (altura x largura); tridimensionais
(altura x largura x profundidade); circulares (diâmetro x espessura) e peso;
j) material / técnica - informação obrigatória dos materiais do suporte que
compõem o objeto, hierarquizando sempre a sua maior área
confeccionada/manufaturada e a técnica empregada na sua manufatura;
k) estado de conservação - informação obrigatória do estado de conservação em
que se encontra o objeto na data da inserção das informações;
l) local de produção - informação facultativa da indicação geográfica do local
onde o objeto foi confeccionado;
m) data de produção - informação facultativa da data ou período de
confecção/produção/manufatura do objeto;
n) condições de reprodução - informação obrigatória com a descrição das
condições de reprodução do objeto, indicando se há alguma restrição que possa
impedir a reprodução/divulgação da imagem do objeto nos meios ou ferramentas
de divulgação;
o) mídias relacionadas - informação facultativa acerca da inserção de arquivos de
imagem, sons, vídeos e/ou textuais relacionados ao objeto.
Art. 1º Fica o Poder Executivo federal autorizado a instituir a Agência Brasileira
de Museus - Abram, serviço social autônomo, na forma de pessoa jurídica de
direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública,
com a finalidade de gerir instituições museológicas e seus acervos e promover o
desenvolvimento do setor cultural e museal.
Parágrafo único. São objetivos da Abram:
I - estimular a participação de instituições museológicas e centros culturais com
acervos em políticas públicas nacionais do setor museal e em ações de
preservação, restauração, reconstrução, recuperação, investigação e gestão do
acervo e do patrimônio cultural musealizado;
II - desenvolver e executar programas e ações que viabilizem a preservação, a
promoção e a sustentabilidade do patrimônio museológico brasileiro;
IV - promover o estudo, a preservação, a valorização e a divulgação do
patrimônio cultural sob a guarda de instituições museológicas;
V - contribuir para a divulgação e a difusão, em âmbito nacional e internacional,
dos acervos museológicos brasileiros;
VIII - desenvolver processos de comunicação, educação e ação cultural relativos
ao patrimônio cultural sob a guarda de instituições museológicas;
IX - estimular e promover ações de ampliação da acessibilidade nas instituições
museológicas;
X - adotar medidas para a participação social nos processos de identificação e
definição do patrimônio a ser musealizado;
XII - desenvolver atividades afins, em especial aquelas voltadas à inovação e ao
emprego de tecnologia na requalificação de museus e centros culturais com
acervo.
Art. 2º Compete à Abram, mantidas as competências do Ministério da Cultura:
I - propor a implementação de projetos, programas e ações para o setor museal e

Esta medida provisória foi criada na fase de conclusão desta pesquisa.
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coordenar, acompanhar e avaliar as atividades deles decorrentes;
II - promover estudos colaborativos com a União que possam subsidiar a criação
de normas, diretrizes e procedimentos com vistas a aperfeiçoar os modelos de
gestão, desempenho e sustentabilidade das instituições museológicas e estabelecer
normas e procedimentos internos que visem melhores práticas;
III - auxiliar tecnicamente na gestão dos bens culturais musealizados ou em
processo de musealização;
IV - promover o fortalecimento das instituições museológicas como espaços de
produção e disseminação de conhecimento e de comunicação;
V - desenvolver e apoiar programas de financiamento para o setor museal;
VI - estimular, subsidiar e acompanhar o desenvolvimento de programas e
projetos que valorizem o patrimônio cultural de comunidades populares e
tradicionais, de acordo com suas especificidades;
VII - estimular o desenvolvimento de programas, projetos e atividades de
pesquisa, educativas e culturais em instituições museológicas;
VIII - promover, por meio de mecanismos de cooperação com órgãos e entidades
públicas e privadas, o inventário dos bens culturais musealizados, com vistas à sua
difusão, proteção e preservação;
IX - manter atualizado o cadastro nacional de museus, com vistas à produção de
conhecimento e informações sistematizadas sobre o setor museológico brasileiro;
X - implementar programas e ações de segurança e proteção de acervos,
instalações e edificações das instituições museológicas sob sua gestão, com vistas
a manter a integridade dos bens culturais musealizados;
XI - propor ao Ministério da Cultura medidas que visem: a) impedir a evasão e a
dispersão e combater o tráfico ilícito de bens musealizados; e b) o estabelecimento
de diretrizes e normas para movimentação, no País ou para o exterior, de bens
musealizados;
XII - desenvolver e estimular ações de circulação, intercâmbio e gestão de acervos
e coleções;
XIII - estimular e apoiar os programas e projetos de qualificação profissional de
pessoas que atuem em instituições museológicas;
XIV - promover e assegurar a divulgação no exterior do patrimônio cultural
brasileiro musealizado, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e
com o Ministério da Cultura; e
XV - implementar ações destinadas à conservação, à reforma, à restauração, à
reconstrução e à recuperação das instalações museológicas, incluídos seus
acervos, sob sua gestão e de outras que lhe forem atribuídas.
Art. 20. O Poder Executivo federal fica autorizado a promover, a partir da data de
instituição da Abram, a extinção do Instituto Brasileiro de Museus - Ibram, criado
pela Lei nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009.

Quadro 13: Legislação da UFRN sobre documentação e acervos museológicos
LEGISLAÇÃO
UFRN
UFRN– Missão
Plano de
desenvolvimento
institucional 2010-2019
Resolução nº 005/2014CONSUNI/UFRN, de
15/08/2014. Boletim de
serviço 151/2014
Institui e regulamenta a
Rede Universitária de

REFERÊNCIAS À DOCUMENTAÇÃO
MUSEOLÓGICA OU ACERVO
A missão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como instituição
pública, é educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e difundir as
artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se
com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a
cidadania.
Art. 3o São objetivos da Rede Universitária de Museus da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte:
III - estimular, mediar e estabelecer, no contexto de suas unidades museológicas,
parcerias com pesquisadores, instituições, organizações sociais e/ou culturais, e
cooperações museais, educacionais, de memória que tenham interesse no
desenvolvimento social e democratização ao acesso aos bens culturais e no
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Museus - RUMUS,
delimitando seus
objetivos, atribuições e
composição.

Resolução nº 020/2015CONSUNI/UFRN, de 04
de novembro de 2015.
Aprova Regimento
Interno da Reitoria da
Universidade Federal do
Rio Grande do Norte UFRN.

Resolução nº 125/2016 –
CONSEPE/UFRN, de
02/08/2016
Institui a Política
Cultural da UFRN

desenvolvimento acadêmico, científico, cultural e tecnológico;
VII - contribuir para a virtualização de coleções e acervos, criação e
fortalecimento de Museus Virtuais, com vistas a possibilitar maior
democratização de saberes e bens culturais
Art. 6o À RUMUS compete:
VII - apresentar propostas para a definição e implantação de uma infraestrutura
que atenda às necessidades dos museus quanto à museografia, documentação,
arquivo, segurança, condições de acesso, conservação, restauração, comunicação,
ensino, pesquisa e extensão;
Da Diretoria de Material e Patrimônio
Art. 106. A Diretoria de Material e Patrimônio tem a finalidade de planejar,
coordenar e executar as compras institucionais de âmbito nacional e internacional,
realizar o controle patrimonial dos bens móveis e imóveis e a gerência física e
contábil dos almoxarifados de suprimentos de bens de consumo e de manutenção
de obras.
Art. 108. À Direção da Diretoria de Material e Patrimônio compete planejar,
coordenar, controlar, dirigir e supervisionar as atividades relacionadas a material e
patrimônio.
Art. 109. Ao Setor de Controle e Registro Contábil compete:
III – controlar a base de dados institucional para fins de cadastro de bens e
materiais.
IV - lançar nos sistemas de informação e de gestão o registro de bens
patrimoniais, gerando seus respectivos termos de responsabilidade.
Art. 113. Ao Setor de Patrimônio compete a coordenação do registro contábil do
patrimônio móvel e imóvel da UFRN, bem como do controle das respectivas
movimentações e gerenciamento dos termos de responsabilidade, incluindo os
procedimentos necessários à alienação. Compete ainda ao Setor o gerenciamento
da distribuição e recolhimento de bens móveis no âmbito da UFRN.
Art. 332. À Auditoria Interna compete:
I – analisar a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional da UFRN;
III – assessorar o Reitor e os demais gestores da UFRN quanto à utilização
adequada de recursos e bens disponíveis;
V – avaliar a eficiência e a qualidade técnica dos controles contábeis,
orçamentários, financeiros e patrimoniais da UFRN;
Art. 337. À Coordenadoria de Auditoria e Controle compete:
V – avaliar os sistemas contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial e
operacional das unidades a serem auditadas;
VII – identificar os problemas existentes no cumprimento das normas de controle
interno relativas à gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional das unidades a serem auditadas;
IX – emitir pareceres sobre matéria de natureza contábil, orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional que lhes for submetida a exame;
Art. 3o A Política Cultural da UFRN considera como princípios éticos e
democráticos:
III – direito de todos à arte e à cultura; direito à informação, à comunicação e à
crítica cultural;
IV – direito à memória e direito ao acesso e preservação das manifestações da
tradição;
Art. 4º São objetivos da Política Cultural da UFRN:
I – reconhecer e valorizar a diversidade cultural produzida no contexto da UFRN
em diálogo com a sociedade brasileira e outras culturas;
II – proteger e promover a produção e o patrimônio histórico e artístico, a
memória material e imaterial da UFRN;
III – valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais da UFRN e da
sociedade;
Art. 7º O Conselho Gestor funcionará em apoio às atividades que são precípuas à
Coordenadoria de Ações Culturais, Museológicas e de Memória – CACMM, da
PROEX e ao Núcleo de Arte e Cultura e no sentido de fortalecer as diretrizes
institucionais, com as seguintes atribuições:
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Resolução no 017/2017CONSEPE/UFRN, de 21
de fevereiro de 2017
Institui a Política de
Memória da UFRN

V – sistematizar o acervo artístico-cultural da UFRN que represente a memória
dos grupos permanentes de arte e cultura, bem como as demais iniciativas
relevantes da área no tocante às produções materiais e imateriais da Universidade;
Art. 3o A Política de Memória da UFRN considera como princípios éticos e
democráticos:
III – direito de todos à informação, ao acesso e à preservação da memória material
e imaterial por meios físicos e digitais;
IV – responsabilidade dos agentes públicos para com os objetos de memória
produzidos ou custodiados pela UFRN;
V – valorização da memória como vetor de afirmação de identidades e fonte de
conhecimento;
Art. 5º - São objetivos desta política:
I – orientar e acompanhar as Unidades e os diversos setores da UFRN no
planejamento de ações de preservação, restauração e disseminação de acervos
produzidos e/ou custodiados por esta Universidade, por meio físico e/ou digital,
para socialização e acesso das comunidades interna e externa;
II – catalogar e disseminar informações sobre ações desenvolvidas pelas Unidades
Acadêmicas da UFRN, Setores Administrativos, Pró-reitorias e Laboratórios
visando à construção de lugares de memórias (memoriais, museus, exposições,
bibliotecas, centros de documentação, arquivos) físicos e/ou digitais;
III – fomentar a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
envolvendo acervos produzidos e/ou custodiados pela UFRN;
IV – coordenar ações, utilizando a capacidade instalada da instituição, para
organização, preservação e acessibilidade de seus acervos;
VI – averiguar e – quando necessário – viabilizar, por meio de ações conjuntas
com outros órgãos da instituição, as condições legais de custódia dos acervos
advindos de outras instituições ou de indivíduos para a guarda na UFRN.
Art. 12. A UFRN poderá receber arquivos, coleções e/ou produções culturais
(físicos ou digitais), de outras instituições ou de particulares, após parecer do
Conselho Gestor da Política de Memória, ouvido os setores competentes
envolvidos.
Art. 14. O Conselho Gestor criará normativas que orientem os setores da UFRN
em relação à guarda, preservação, disseminação e/ou descarte de acervos de
natureza material e/ou imaterial, produzidos ou adquiridos pela UFRN, em
suportes físicos e/ou digitais.

Quadro 14: Legislação do MCC sobre documentação e acervos museológicos
LEGISLAÇÃO
MCC

REFERÊNCIAS À DOCUMENTAÇÃO
MUSEOLÓGICA OU ACERVO

Plano Museológico do
MCC 2015-2020
Programa de Acervos:
Documentação

Objetivos
 Consolidar uma Política de Acervos coerente, a partir do conhecimento
das coleções do Museu Câmara Cascudo/UFRN, baseada em um
Sistema de Documentação e de Gerenciamento de Dados eficiente e
informatizado;
 Aperfeiçoar o controle patrimonial, assim como administrativo, do
conjunto de bens culturais e científicos salvaguardados pelo Museu Câmara
Cascudo/UFRN;
 Permitir à UFRN o reconhecimento das coleções que constituem o acervo do
Museu Câmara Cascudo/UFRN, por meio da atualização das listagens de
coleções e a captura de registro fotográfico dos bens;
 Consolidar diretrizes técnicas de documentação de acervos que possam servir
de referência para o desenvolvimento de trabalhos de natureza semelhante
em outros espaços museais, principalmente da UFRN e do Estado do Rio
Grande do Norte;
 Viabilizar a preservação, a pesquisa, a divulgação e a fruição do patrimônio
museológico, arquivístico e bibliográfico salvaguardado pelo Museu Câmara
Cascudo/UFRN, com fins de incrementar o seu papel educativo enquanto
principal museu universitário do Estado do Rio Grande do Norte.
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Regimento Interno do
Museu Câmara Cascudo
- MCC, da Universidade
Federal do Rio Grande
do Norte - UFRN.
Resolução nº 002/16CONSUNI, de 15 de
Abril de 2016.

Art. 2o São objetivos do MCC:
I - coletar, adquirir, salvar, catalogar, preservar, pesquisar e expor objetos de
natureza cultural e natural, priorizando o território do estado do Rio Grande do
Norte;
Art. 11. A Comissão Permanente de Acervos e de Coleções é responsável pela
política geral de acervos do MCC e pelo julgamento de questões técnicas da
Museologia (...)
Art. 12 À Comissão Permanente de Acervos e de Coleções compete:
I - analisar e opinar sobre aquisição de objetos isolados e de acervos, coleta,
doações, legado e depósito permanente;
II - analisar e opinar sobre descarte, baixa, transferência e empréstimos de peças,
parte de acervo e/ou exposições completas;
IV - analisar e emitir parecer técnico sobre propostas de criação de novas
coleções enviadas pela Coordenadoria Técnico-Científica e Cultural do MCC;
Art. 13. O Curador é o responsável pela atividade de administrar cada coleção e
responde por ela junto ao Conselho Diretor.
Art. 15. Ao Curador compete:
I - providenciar a identificação do material incorporado à coleção sob sua
responsabilidade;
II - propor e acompanhar ações destinadas às políticas e ao gerenciamento da
coleção;
III - preservar a integridade da coleção sob sua responsabilidade;
IV - desenvolver estudos visando a ampliação do conhecimento sobre a coleção;
V - autorizar e facilitar o acesso à coleção, a fim de favorecer o estudo e a difusão
do conhecimento;
VI - opinar sobre empréstimos da coleção, em comum acordo com o Setor de
Museologia;
VII - manter o controle sobre entrada e saída de objetos, sob a supervisão do Setor
de Museologia.
Art.18. Ao Setor de Museologia compete:
I - coordenar e supervisionar as atividades de pesquisa e documentação
museológica, manutenção, restauração, conservação, acondicionamento, guarda e
exposições dos acervos do MCC;
VIII - inventariar o material museológico sob sua guarda;
IX - normatizar o transporte de acervo sob a guarda do MCC em caso de
transferência ou de empréstimo para exposições temporárias ou itinerantes.

Como pode ser verificado, nos últimos anos a museologia brasileira alcançou um
relativo fortalecimento no campo legislativo, principalmente a partir do Estatuto de Museus,
em 2009, que destaca a definição e função desses espaços. Percebe-se este mesmo processo,
alguns anos depois, por parte da UFRN, com a criação da RUMOS em 2014, sob a
coordenação da Pró-reitora de Extensão e seguindo este compasso

e estimulado pelas

exigências da Auditoria Interna da UFRN, o Museu Câmara Cascudo que atualizou a seu
regimento interno, aprovou seu plano museológico e sua iniciou a política de acervos. Desta
forma percebe-se a consolidação de uma política voltada para a preservação do patrimônio
cultural de proporção nacional.
Outro ponto observado na legislação é a preocupação em promover mecanismos de
fomento e incentivo para este setor. Verifica-se o amparo legal na Gestão das coleções e a
obrigação do cumprimento de sua manutenção, como forma de garantir a sua preservação.
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Fica perceptível que manter a documentação museológica de forma sistematizada e acessível
é acima de tudo, legal, considerando que a documentação museológica configura-se como
patrimônio arquivístico de interesse nacional. E para tanto deve está acessível e segura. No
entanto, na prática constata-se que muito ainda precisa ser feito. É necessário colocar as leis
em uso. Adotando as medidas estabelecidas e exigindo o seu cumprimento. Até porque o não
cumprimento terá punições estabelecidas por lei.
Além da demanda legislativa para a gestão e disseminação da informação destes bens,
outra questão que deve ser considerada é o uso e acesso do usuário, parte fundamental deste
processo. Para tanto é necessário seguir os princípios e recomendações de usabilidade e de
acessibilidade garimpado por Vechiato e Vidotti (Apud VECHIATO, 2013, p. 148-149) e
assim estruturar o ACERVUS de forma eficaz como sistema de informação, garantindo a
satisfação do usuário (quadro 15).

Quadro 15: Princípios e recomendações de usabilidade e de acessibilidade

PRINCÍPIOS

DEFINIÇÕES

Prevenção e
tratamento de erros

O sistema deve apresentar baixa taxa de erros. Caso estes ocorram, por parte do usuário
ou do próprio sistema, este deve disponibilizar formas de tratamento destes erros para
que o próprio usuário possa resolvê-los.
O sistema deve apresentar padronização em suas ações constituintes. Dessa forma,
torna-se consistente e o usuário não precisa reaprender a usá-lo a cada ação realizada.
O sistema deve fornecer ao usuário respostas ao final de cada ação realizada, por meio
de mensagens, por exemplo.
O usuário, tanto experiente quanto o inexperiente, deve possuir controle sobre o
sistema, e não o oposto.
O usuário, ao conhecer o sistema, analisa o quanto este pode ajudá-lo a atingir seus
objetivos. A partir do momento que o usuário interage com ele, este deve fornecer
subsídios para que o torne frequente, realizando suas ações de forma rápida e
satisfatória
O novo usuário de um sistema e/ou o usuário num sistema reestruturado, busca usá-lo
com frequência. Portanto, deve ser fácil de usar a partir de interface intuitiva.
No caso de prover acesso a todos os usuários do público-alvo, o sistema deve
considerar todas as diversidades humanas possíveis
Os usuários devem encontrar no sistema informações facilmente perceptíveis e claras.
O sistema deve fornecer similaridade das ações com os sistemas que os usuários já
conhecem e com o cotidiano deles.
Ao aprender a interagir com o sistema, o usuário deve lembrar como fazê-lo ao utilizálo novamente.
Para que o sistema seja útil e funcional, é preciso que ele amenize a estética que usa
apenas para atrair o usuário e não conta com informações claras e precisas.

Consistência
Feedback
Controle
Eficácia e
eficiência

Fácil aprendizado
Flexibilidade
Visibilidade
Compatibilidade
Fácil memorização
Priorização da
funcionalidade e da
informação
Uso equitativo

Affordance
Ajuda

A partir da definição do público-alvo do sistema, este deve atender a todos dentro do
grupo: usuários experientes ou não. Se possível, também o deve fazer com outros
usuários fora do grupo que buscam informações nele.
O sistema deve convidar o usuário a realizar determinadas ações a partir de incentivos,
pistas.
O sistema deve fornecer módulos de ajuda para auxiliar os usuários em seu uso.
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Atalhos

O sistema deve fornecer caminhos mais rápidos que agilizam a interação dos usuários
mais exigentes.
Baixo esforço
O sistema deve permitir que o usuário não se sinta cansado ao realizar tarefas
físico
repetitivas, manipulações complexas, etc.
Restrições reversão O sistema deve restringir, em momento oportuno, o tipo de interação entre ele e o
de ações
usuário. As ações dentro do sistema devem ser reversíveis, encorajando os usuários a
explorá-lo.
Satisfação
Para que o usuário se sinta subjetivamente satisfeito com o sistema, é necessário que
subjetiva
considere agradável sua interação com ele.
Segurança
O sistema deve proteger o usuário de condições perigosas e situações indesejáveis.
Fonte: Vechiato e Vidotti (Apud VECHIATO, 2013, p. 148-149 )

Pelo que se percebe no que foi levantado sobre as recomendações e legislação que
regem a gestão da informação e/ou as coleções, constata-se que está bem amparada, faltando
apenas o seu completo cumprimento por parte das instituições. Este quadro apresentado por
Vechiato (2013), ainda não representa a situação atual do sistema criado pela UFRN, mas
espera-se que o ACERVUS possa atingir esse patamar a curto prazo.
Diante do exposto, observa-se que ainda há muitas ações para serem realizadas para se
obter uma boa gestão das coleções na UFRN. No entanto, o MCC, como órgão detentor de
grande volume deste material, já iniciou alguns trabalhos que auxiliam neste processo, como
por exemplo, a elaboração da Política de Gestão de Acervo, com previsão de conclusão até o
fim de 2018. Esta política deve conter todas as normas e padrões que o acervo deverá seguir e,
obviamente, deve estar em comunhão com a Missão da Instituição. Com isso, espera-se que a
informação possa seguir seu curso de maneira satisfatória, atendendo com uma maior precisão
os usuários e, por conseguinte, assegurando a proteção de um patrimônio de grande relevância
para o Estado do Rio Grande do Norte. Deve-se ter em mente que a adoção de uma política de
gestão de acervo é fator determinante para o bom andamento da instituição. Pois de nada vale
um sistema informatizado se não há uma norma que o direcione.

6.3 FASE DE AÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE O SISTEMA ACERVUS
Entendendo que a contribuição dos atores que atuam no acervo de etnologia, mesmo
que de áreas distintas, é de grande relevância para a pesquisa em questão, tanto para expandir
horizontes e democratizar posicionamentos, quanto para perceber a necessidade informacional
de outras áreas que também lidam com este acervo, foram produzidos dois grupos focais. Para
Flick (2009) grupo focal é um tipo de entrevista que enfatiza aspectos interativos para coletar
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dados. A seguir será apresentado aspectos abordados nas duas entrevistas, iniciando com o
grupo de usuários que lidam com a coleção de etnologia, nas mais variadas funções e que não
tiveram as suas identidades reveladas. Em seguida será apresentado o segundo grupo focal,
composto pelo museólogo do MCC e do desenvolvedor do sistema sob a mediação da autora,
estes dois participantes consentiram que suas identidades fossem reveladas.

PRIMEIRO GRUPO FOCAL:

O primeiro grupo focal foi criado com a seguinte população: 01 gestor de museu da
área de Artes, 01 museólogo que atua em museu, 01 arquivista responsável pelo setor de
arquivo de museu, 01 Coordenador técnico-cientifico e cultural que atua em museu, 01
bolsista da área de conservação e restauro, estudante de biologia; 01 bolsista da área de
biblioteconomia e 01 bolsista do setor de documentação de acervo museológico,
correspondendo a um total de 07 participantes sob a mediação da autora da pesquisa. A
população foi denominada de R1 a R7 respectivamente. Na entrevista foi utilizado um
projetor para melhor explanar o conteúdo. Também houve autorização para a gravação das
falas que em seguida foram transcritas e as informações pertinentes foram adicionadas a
problemática da pesquisa. Foram observadas a opinião destes agentes no que diz respeito a
experiência nas áreas que atuam e a necessidade informacional para com o acervo de
etnologia do MCC. A identidade dos participantes deste o grupo focal não serão divulgadas.
Para este grupo foi efetuada entrevista semiestruturada gravada, com perguntas
abertas, relacionadas à temática pesquisada, conforme sugere o método proposto de pesquisaação. Este tipo de entrevista possibilita um desencadeamento de perguntas provocando um
aprofundamento do problema (THIOLLENT, 1997, p. 64).
A entrevista foi realizada em 19 de junho de 2018. Primeiro foi explicado dados sobre
a pesquisa e em seguida foram abordadas as questões que versaram sobre gestão de coleções
museais. O objetivo era discutir questões sobre o gerenciamento da Coleção museológicas;
perceber as necessidades informacionais em outras áreas de atuação de um museu e coletar
possíveis sugestões para uma proposta de implantação de metadados no Sistema ACERVUS
da UFRN. Para tanto foram apresentadas 06 questões:
A primeira referia-se ao conhecimento sobre órgãos ou leis que regem as coleções
museológicas. O que foi possível absorver deste grupo, bastante heterogêneo, é que todos
tinham um conhecimento, mesmo que superficial, principalmente sobre órgãos que atuam
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sobre as coleções museológicas. Sobre esta questão R2 se pronunciou a respeito, evocando o
seguinte texto:
há uma dissociação entre prática de museus em torno de documentação que são
centradas no senso comum e as normativas, a legislação, a fundamentação teórica
da área que já avança a 30 anos. O Museu Câmara Cascudo está nas piores
condições em comparação com o resto do estado? Não, mas ainda temos muito o
que avançar. Porque não há padronização que você [a autora] coloca a necessidade.
Que é um impositivo legal. Não há a associação, a indexação da informação. As
informações sobre uma mesma peça, uma mesma coleção, estão dissociadas, parte
no arquivo, parte no administrativo, parte no setor. Nós não conseguimos ter o
controle e também somos obrigados legalmente. E a questão da extroversão deste
acervo. Uma vez que essas informações estão devidamente indexadas e em
segurança num sistema como o ACERVUS, um sistema institucional com o
ACERVUS, o público pesquisador não precisa vir ao MCC. Um pesquisador do
Japão, um pesquisador de um país da África, um pesquisador em São Paulo,
consegue saber que existe, consegue ter as informações mais imediatas sobre aquele
acervo e consegue fazer uma triagem do que ele precisa. O público, o público
consegue conhecer o acervo do museu através da documentação cuja divulgação, os
campos, cuja divulgação é permitida e consegue criar empatia, saber que existe. Ter
um sentimento de apropriação. Ai a gente sai do status de que hoje as reservas
técnicas são verdadeiras catacumbas e as reservas técnicas e o acervo do museu
começam a cumprir a função social deles, que é também imperativo legal que o
Estatuto de Museus coloca, só a partir da devida implantação, com a devida
fundamentação legal e teórica de um sistema de informação que permita o
gerenciamento e a disseminação das informações.

A segunda questão tratava de sugestões de campos para gerenciar as coleções de um
museu. Neste item alguns participantes falaram da questão de obedecer os padrões já
existentes, considerando a especificidade da coleção. “Primeiro nós precisaríamos conceituar
de forma sólida, o que coleção museológica, [....] para a partir dai criar estes campos. Até por
que cada [...] coleções tem um padrão legal e um padrão teórico específico” (R2). Para um
outro respondente, a sistema deveria ter as seguintes funcionalidades: “a parte de
movimentação do acervo, de localização também. E que gerasse também aquela
documentação [....] que são os termos, termos de uso, os relatórios”(R3).

Este mesmo

respondente discorre sobre a impressão que tem sobre o Sistema ACERVUS:
Eu vejo este sistema em três camadas: a de gerenciamento, que é a parte que você
está movimentando o acervo, alimentando o sistema, é o metadados; a parte do
repositório que seria a preservação destes metadados; a parte de consulta e acesso,
que seria a plataforma que o usuário teria acesso no caso dele querer fazer consulta
no acervo. Ele não teria acesso a todos os metadados, a toda essa parte
administrativa, mas teria a informação final que seria interessante para a pesquisa
dele. Então esse sistema deveria, eu entendo que ele deveria ter três modos ou níveis
de operação, seria a gestão; o repositório e a plataforma de inclusão e acesso (R3).

Para a maioria dos respondentes a opção de poder selecionar o que será
disponibilizado para o usuário externo é de grande relevância em um sistema informatizado.
Ao mesmo tempo que falam que ao visitar um site de museus procuram o maior número de
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informações possíveis sobre determinado objeto de seu interesse. Isso deixa claro que deve
ser criado um canal de interação entre o usuário externo (geralmente pesquisador) e os
gestores das coleções para atender a essa demanda de usuários que necessitam de dados que
não serão disponibilizados em um primeiro momento. A exemplo disso citamos a fala de R1,
“quando eu entro no site de um museu, eu procuro o máximo de informação sobre uma obra,
data, autor, material, dimensão, histórico de exposição que ela já participou e de algum texto
crítico”. Cita ainda a importância da imagem, principalmente para pesquisadores. R5 aplicou
uma visão de pesquisadora emitindo a seguinte fala: “como pesquisadora eu gostaria de
encontrar o máximo de informações possíveis. [...] de onde veio [a peça], foto adequada, não
só de um ângulo, mas de vários ângulos”. Estas falas foram reforçadas por R7, que considera
a imagem indispensável. E acrescentou que para quem lida com o acervo é através desta
imagem que é possível muitas vezes recuperá-lo, no caso de restauro. R7 cita ainda que a
imagem deve ser em vários ângulos para se ter uma ideia das especificidades do objeto. Sobre
este relato é importante destacar que é através da imagem completa, isto é, do destaque das
peculiaridades do objeto, como assinaturas ou defeitos, por exemplo, que é possível a
recuperação do objeto em caso de roubo, como forma de provar sua autenticidade. Pelo
mesmo motivo, as imagens com detalhes, não deverão estar disponíveis para o usuário
externo.
O colaborador da pesquisa R2 retoma a fala para citar um dado que considera
relevante, partindo do princípio que,
o objeto museológico é semióforo59, se possível que a gente conseguisse indexar
pesquisar, bibliografias, documentos arquivísticos do museu que remetem aquela
peça, que facilita, por exemplo, na curadoria de uma exposição, o curador com esses
dados ele consegue trabalhar com muito mais velocidade do que se ainda for
minerar um documento no arquivo [...] pesquisar de que projetos expográficos
aquela peça já fez parte. Então se houver um campo que permita indexar esse tipo de
informação a peça, ao bem museológico, isso facilita muito no manejo do dia-adia.(R2)

Diante destas últimas falas o sistema ACERVUS pode ser considerado bem avaliado
já que contempla estas ideias discutidas. Talvez não ainda de forma totalitária, visto que no
caso das fotografias e arquivos, ainda não é possível optar pelo que será ou não
disponibilizado, ou seja, todos os anexos incluídos estão visíveis aos usuários externos.

59

“objectos que não têm utilidade, no sentido que acaba de ser precisado, mas que representam o invisível são
dotados de um significado; não sendo manipulados, mas expostos ao olhar, não sofrem usura”. (POMIAN 1984,
p. 71).

128

A questão da padronização de dados foi bastante falada e acatada por todos. E que o
sistema possa trazer o máximo de conteúdo já pré-definido, no caso de documentações de uso
rotineiro no setor. Sobre isso R2 relata:
Se esse tipo de documentação da administração museológica não partir da
padronização do sistema, a gestão da instituição se encontra numa posição
fragilizada. Por que as vezes a direção tem que responder por coisas que estão
dissociadas, a coisa não se deu de forma padronizada. As vezes o diretor ou
especialista precisa ter numa tela, de que forma as coisas da gestão das coleções
estão precisando para poder responder com mais segurança. Em um segundo caso,
para um problema que diz respeito ao arquivista. Toda essa documentação da
administração museológica que a gente gera, vira patrimônio arquivístico da união,
ou seja, tem que ter o máximo de uniformidade, para que posteriormente o
arquivista possa processar essa documentação. Então são dois pontos: 1. Obedecer a
legislação e 2. Permitir a gestão. Por que não é só o curador, a gente tem que
lembrar do responsável legal pelo patrimônio (...) o ocupante da direção. Esse
diretor precisa ter no sistema um meio de gerenciar o que está acontecendo.
Inclusive autorizar ou não certas operações e no final ter um levantamento objetivo,
quantos empréstimos foram feitos, quantas movimentações foram feitas. Por que
tudo isso faz parte dos números que a gente precisa gerar no fim do exercício.

A terceira questão refere-se a quais informações os respondentes gostariam de
localizar em um site de museu sobre acervo de Etnologia. R3 se coloca em duas situações,
como pesquisador e como usuário comum. Na primeira situação, aponta de gostaria de obter
informações que mostrasse de que se tratava o acervo. Já na posição de pesquisador, gostaria
de obter dados mais aprofundados desde sua origem.
Para R6 o site deve ser estruturado a partir do público-alvo. E discorre que,

Se for uma plataforma criada para os pesquisadores, eu acho que é válido deixar
claro essa informação que o pessoal procura, como descrição, tamanho...Já se for
voltado mais para o público externo, o pessoal curioso tudo mais seria melhor ter
realmente a imagem lá. Ai caso queira saber mais, teria um direcionamento para
pessoas vê outras informações. Então eu acho que tem que vê isso também, qual o
público-alvo. Pensar na melhor maneira que seria para ele receber a informação
(R6).

O colaborador R2 aponta, assim como os demais citados, dois níveis de informação,
uma mais elementar para quem quer apenas conhecer de que trata o museu e outra mais
direcionada ao pesquisador. “Se eu sou pesquisador podia ter ferramenta tipo: login de
pesquisador, para saber mais. De forma que eu não tenha uma enxurrada de informação que
eu não vou usar num primeiro momento”.
A quarta questão trata da importância de um sistema informatizado para gerir as
coleções museológicas. Todos foram unânimes, enfatizando a importância de um sistema
informatizado para a gestão para as coleções sob a guarda destes órgãos.
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A quinta questão buscou saber da importância de um sistema informatizado de gestão
acervos para o público externo e de que forma você acha que esse sistema facilitaria a
interação entre o museu e esse público, considerando que o ACERVUS tem uma área
pública. Os respondentes discorreram o seguinte:
O ACERVUS pode até ter uma ferramenta que facilite o acesso, mais vai ser árido
[...] porque não segue regra de outra área, que eu imagino que seja web designer,
porque os pressupostos são outros. Então fecha-se num banco de dados, num sistema
de gestão eficiente e essa questão, digamos, website de acesso pelo site do museu a
gente deixa para um segundo momento que já interfere em outra área que não é o
foco do programa (R2).

O colaborador R2 fala da importância de se ter sistema para que o usuário possa ter
um contato visual com as coleções do museu, mesmo de forma árida, reforça R2. O segundo
ponto levantado por este respondente é a questão da pesquisa. Um sistema possibilita que o
especialista saiba o que pode encontrar no museu. E justifica:
hoje nós estamos isolados. Hoje nós somos uma caixa preta, onde ninguém entra
porque nossas coleções não estão devidamente digitalizadas e indexadas de forma a
dá acesso. Talvez a primeira função do nosso acervo que é ter uma função social, já
não se cumpre. Então ele [ACERVUS] é fundamental. É a nossa única chance, não
tem outra via, que não se buscar um sistema desse tipo.

Para R4, é importante que seja colocado um campo para o pesquisador ter acesso
direto, “fale conosco, uma coisa desse tipo. Poderia ter um campo para essa interação” (R4).
A sexta questão tratou do Sistema ACERVUS da UFRN, com a finalidade de saber a
opinião dos respondentes sobre este sistema. O grupo se posicionou da seguinte forma:
Eu acho que é importante, [...] para a gente ter uma ideia geral de tudo que existe na
UFRN [...] eu acho bem salutar. Agora tem que distinguir a questão de gerenciar.
Ter um sistema que vai ter tudo e esse acesso do público [...]. Acho que são
realmente duas coisas, dois níveis, mas que tem que vê qual a melhor forma (R1).
A UFRN também está sendo pioneira em se trabalhar em um sistema e tentar
adequar ele para que atenda de fato, esse tipo de necessidade. E eu também acredito
que ele deve interoperar com outros sistemas da UFRN, por exemplo, tem o sistema
de biblioteca que está consolidado, tem o de arquivo que está caminhando para
também se adequar ao padrão. E esses dois sistemas, eles geram informações que de
certa forma deveriam conversar com esse [ACERVUS]. Eu queria só retomar mais
uma questão aqui da necessidade de se discutir melhor essa questão de outros
sistemas que já existe aqui na UFRN. Por exemplo o modo protocolo do SIPAC.
Sempre que eu vejo ele eu vejo uma utilização aqui também. Por exemplo vai ter
uma doação de uma peça, eu acredito que, eu não sei se é feito hoje desta forma,
mas esse processo deveria iniciar lá pelo SIPAC porque de fato é um processo
administrativo. Não deixa de ser. E ele vai ter vários documentos que vão compor
aquele processo. E no final não sei se seria o resultado desse processo que entraria
no ACERVUS, ou se ele seria de fato gerenciado pelo ACERVUS (R3).
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Sobre a possibilidade de se incluir quantos campos sejam necessários no sistema
ACERVUS, R2 apontou de forma negativa a liberdade disponibilizada no sistema,
porque o curador pode ter vontade mas pode não ter o conhecimento adequado. Aí
ele complica a vida, por exemplo dos curadores de outras instituições que precisam
daquela ferramenta para saber o que a UFRN tem, só que tem um “q” de
idiossincrático na atitude daquele curador. Ele está mais atrapalhando que ajudando
na disseminação da informação [...]. Esse é um grande problema do ACERVUS.
Falta um padrão de vinculação. Não sou eu que decido. Eu decido os campos da
museologia? Não. Já há pesquisa em museologia, em arquivologia, em
biblioteconomia que diz quais são esses campos. Eu não tenho que decidir muita
coisa [...] não é minha vontade. É a norma que decide isso. [...] como é que o
ACERVUS vai conversar com a Base nacional de acervos museológicos, porque tá
tudo lá, devidamente regulamentado (R2).

Mesmo apontando algumas críticas, principalmente sobre a questão da padronização
dos dados e da ausência de um projeto mais bem elaborado para a sua concepção, o sistema
foi bem aceito por todos do grupo. Outro ponto considerado durante esta discussão foi o
entendimento que trata-se de sistema ainda em fase experimental, o que sabidamente ainda
necessita de ajustes para plena usabilidade. Por fim, todos os membros acreditam que este foi
um grande avanço para o controle das coleções da UFRN.

SEGUNDO GRUPO FOCAL:

A partir das informações coletadas nesta pesquisa, foi realizada uma segunda
entrevista, também seguindo o modelo de grupo focal, desta vez com o desenvolvedor do
sistema ACERVUS e o museólogo do MCC para entender os processos do sistema, difundir
os resultados coletados, principalmente pelo grupo focal, e perceber quais as possibilidades de
intervenções no sistema ACERVUS. Esta entrevista foi gravada, transcrita e autorizada pelos
participantes com consentimento de participação da pessoa como sujeito. No entanto optouse por não citar as identidades dos envolvidos. Thiollent (1997) discorre que nesta fase da
pesquisa-ação, difunde-se os resultados e podem ser apresentadas propostas negociáveis entre
as partes interessadas, além de implementações ações-piloto, que poderão ser efetivadas.
Para a entrevista foi elaborado um roteiro prévio, mas com flexibilidade para a
inclusão de novos questionamentos a medida que a conversa avançava. Essa modalidade
permite uma maior espontaneidade, ao mesmo tempo que tem um certo direcionamento.
Para entender um pouco sobre como foi à demanda para criação do Sistema
ACERVUS e conhecer a pretensão deste mecanismo na visão do desenvolvedor deste sistema,
foi entrevistado inicialmente o atual responsável pelo ACERVUS. A intenção era perceber
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quais as possibilidades de adequar este sistema as necessidades das coleções do MCC para
assim poder contribuir de forma mais acertada. A respeito desta demanda o desenvolvedor
assim discorre,
Eu não participei da demanda inicial, mas, pelo que eu vi falar teve uma demanda de
vários setores da universidade. Aqui o Museu [MCC], Núcleo de Artes. Que eles
queriam um sistema para catalogar acervo, essas informações que não podiam, por
exemplo, ficar no sistema de bibliotecas. Já tinham o sistema automação de
biblioteca para livros, mas tinha esse tipo de formação: quadros, pinturas, esculturas,
essas coisas que não eram livros que ficavam meio soltas sem ter um sistema onde
colocar. Parece que teve uma questão de auditoria que queria ter informações sobre
essa obra e não tinha essa informação. E surgiu essa demanda de fazer um sistema
para colocar essas informações nesse sistema e (...) ter um lugar registrado para essa
auditoria poder consultar.

Sobre quem teria iniciado o sistema ACERVUS, o desenvolvedor informa que
provavelmente este sistema foi iniciado por outro analista da superintendência de informática.
Logo após, este analista se envolveu com outras questões e o desenvolvedor assumiu. “Eu
faço parte da equipe da SINFO que a gente chama: sistemas orbitais. Aqueles que ficam em
volta dos principais. Então a gente tem três grandes sistemas que é o SIGAA e SIGRH e
SIPAC e o que não é desse núcleo, acaba minha equipe assumindo”.
Foi perguntado se o sistema estava embasado em algumas normas ou leis ou outro
sistema, e o desenvolvedor do sistema respondeu que por enquanto não segue. Porque foi
projetado para registrar as informações e atender a auditoria, tratando-se de “um sistema bem
simples mesmo, só com os campos para você registrar”.
Para entender como se deu este processo, se houve algum registro dessas solicitações,
o desenvolvedor aponta que provavelmente foi produzido algum documento, denominado
análise de requisito, no entanto, como ele não participou deste início de criação, não teria
maiores detalhes sobre o assunto.
Embasado no que está apresentado na página do Sistema ACERVUS, que se auto
define como um “sistema de gestão de acervo”, buscou-se compreender o que é gestão de
acervo para o desenvolvedor, e assim ele colocou: “Para mim, é essa parte de incluir as
informações, de catalogar, até histórico, como esse acervo evoluiu e algumas operações que
podem ser feita nele, como empréstimos, cessão para outra unidade, essas operações”.
Para saber como foi pensado esse sistema, para atender a gestão de acervo, o
desenvolvedor informou que,
Inicialmente a grande demanda dele [do sistema], a grande urgência era para essa
auditoria. A principal função era registrar, criar a parte de catalogação no sistema,
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[...] e ter essa informação registrada para essa auditoria. Então a gente pensou em
fazer um sistema a princípio, bem simples, só como essa parte de registro. E como
são várias unidades diferentes, não é só o museu que usa. [...] A gente pensou em
deixar a parte de criar campos para eles cadastrarem essas informações. E esses
campos fossem o mais genérico possível para atender diferentes unidades. Por isso
que no sistema não existem muitos campos fixos. Cada unidade [...] vai cadastrar
campo e subcampo e dizer o que ele vai ser no sistema.

De acordo com o desenvolvedor os critérios para criar o ACERVUS foi o
desenvolvimento de campos genéricos. Para que desta forma fosse possível atender a diversas
unidades, para qualquer tipo de informação, principalmente a “operação de cadastrar; uma
busca, onde o pessoal pudesse consultar e alguns relatórios; que a gente já colocou para
acompanhar algumas informações básicas”.
Para o desenvolvedor, o ACERVUS é um “sistema de gerenciamento de obras
artísticas, museológicas, voltado para questão multimídia. [...] Sistema para catalogar
informações museológicas, artísticas ou históricas da instituição”. Esta definição tem uma
dimensão muito ampla e não deixa claro o que de fato deve ser incluído no ACERVUS.
Sobre que tipo de usuário foi pensado para utilizar este sistema, o desenvolvedor
discorre que fez “um sistema para cadastrar as coisas para atender essa auditoria que estava
sendo exigido. Depois a gente pode melhorar ele para outras coisas”.
Em se tratando da possibilidade de exportar dados para outro sistema, que no caso dos
museus é uma realidade, o desenvolvedor respondeu: “Por enquanto não. Precisaria ver qual
formato das informações que ele pede lá, para a gente conseguir importar/exporta para lá”.
Para o desenvolvedor a situação inicial, que era promover a catalogação de objetos, já
foi cumprida e que,
a gente precisaria vê agora com evoluir ele para outras operações, que não seja a
parte de registro em si. Eu acho que aquela demanda inicial de registrar já foi
suprida para essa auditoria. Quem quiser utilizar o sistema já tem um sistema que
possa registrar as informações. Agora a gente precisa talvez evoluir essas outras
operações.

A respeito dos desafios propostos pelo sistema, o desenvolvedor cita dois blocos: os
gerenciais, por pertencer a variadas unidades, “tem vários donos, cada um quer do seu jeito.
Então eu preciso ficar fazendo esse meio-campo de tentar criar um sistema que atenda a
todos”. O outro desafio é o tecnológico, citando as novas tecnologias empregadas no
ACERVUS, com uma nova arquitetura desenvolvida pela SINFO. “não é, por exemplo, a
arquitetura do SIGAA, é tanto que se você olhar a cara dele não é a cara do SIGAA”
(SANTOS, 2018). Por se tratar de uma inovação, informa:
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algumas coisas que eu nunca tinha trabalhado, temos que trabalhar agora. Esse é um
desafio importante. [...] Essa nova arquitetura foi desenvolvida principalmente na
parte de fonte enter [?] que é a parte que o usuário visualiza. Ela não tem muitos
componentes ainda, tudo que a gente precisa fazer, precisa criar. Então demora um
tempinho para gente fazer.

Outra dificuldade apontada foi o reduzido número de pessoal para o setor. Foi
questionado como é que este sistema conseguirá atender a diversidade das coleções da UFRN,
primeiro as coleções museológicas, que devem seguir padrões e normas de instâncias
superiores e que estão sedimentadas e amparadas por leis e diretrizes, que obviamente, devem
ser obedecidas e, as outras coleções da UFRN que não precisam seguir determinados
regulamentos. Como é que poderia coexistir espaço no mesmo sistema para coleções
distintas? Sobre isto, o desenvolvedor discorreu: “Preciso ver quais são essas normas, para vê
o que a gente poderia fazer, mas é possível. A gente pode fazer coisas opcionais. Por
exemplo: [...] Se for algumas configurações só para unidade do museu [...] siga tal regra e a
outra não”.
Sobre os procedimentos com as coleções museológicas, foi explicado que quando o
objeto é adquirido pelo MCC, deve-se abrir um processo no sistema SIPAC, com os dados
sobre este objeto. Em seguida, este processo será avaliado pela comissão de acervo do MCC,
que resolverá se o objeto deve ou não ser adquirido. O museólogo reforçou,

Um acervo dá entrada na instituição museológica da UFRN. Tem que abrir um
processo com documento de entrada, enfim questões burocráticas, propriedade legal,
dados do bem. Isso tem que ser aprovado. Pelo estatuto de museus [o objeto deve
passar] por uma comissão interna, que é a comissão permanente de acervo. A
necessidade de tramitação do processo é essa. Quando o bem entra com registro no
ACERVUS, o ideal é que ele esteja associado a essa informação e que a gente tenha
como consultar dentro do ACERVUS.

Diante deste fato, buscou-se saber se o ACERVUS é capaz de buscar este processo no
SIPAC para configurar na ficha de registro do objeto museológico.
O desenvolvedor respondeu que se o SIPAC disponibilizar esta informação, é possível
sim. “Precisa saber como é que iria buscar, pelo número do processo, pelo nome do processo
ou então listar todos de uma determinada unidade e você selecionar”. Diante desta afirmação
foi perguntado se isto poderia se aplicar apenas aos objetos museológicos, ao que o
desenvolvedor comentou,
Poderia fazer uma configuração: é necessário ter um processo para cadastrar? vocês
marcariam sim ou não. Se você marcasse sim o sistema passaria a exigir isso, se a
pessoa não colocasse o número do processo, não fosse buscar lá, não conseguiria
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catalogar, salvar no sistema, precisaria pensar como ficaria melhor. Ou então
salvaria, mostraria em vermelho: pendente de criação de processo. Depende de como
vocês queiram.

Quando indagado sobre a integração do ACERVUS com outros sistemas da UFRN, o
desenvolvedor afirmou que era possível fazer esta interoperabilidade com qualquer sistema da
UFRN, mas que depende principalmente da disponibilidade da equipe do SIPAC.
Ainda sobre a interoperabilidade o museólogo comentou que as informações das
coleções tem que ser compatíveis com o sistema de cadastro de bens musealizados do
IBRAM. Deste modo os sistemas que registram e controlam os acervos de museus devem ter
essa equivalência e continua,
Existe o ACERVUS. É um sistema institucional. É um sistema federal. Nós
precisamos no futuro de uma certa interoperabilidade. O sistema pode conversar
com [outro] sistema Federal? Sendo um sistema institucional da universidade, isso já
é a primeira garantia. Segunda garantia eu sou museólogo do museu universitário
federal, eu prefiro trabalhar com sistemas federais, porque há toda uma questão de
legitimação da informação.

Após a discussão sobre a interoperabilidade foi apresentada nesta discussão a
necessidade de estabelecer campos fixos no Sistema, para que fosse possível cadastrar as
respostas de forma padronizada. O desenvolvedor do sistema esclareceu que poderia elaborar
uma maneira de deixá-los fixo e com possibilidade de cadastros de respostas padronizadas. E
“quando vocês fossem cadastrar aqueles campos, ele buscaria para digitar. Passaria para a
pessoa selecionar [...] madeira, osso, essas coisas”.
Sobre a problemática das coleções do Museu Câmara Cascudo e os benefícios que o
sistema ACERVUS pode trazer para a preservação e disseminação das informações destas
coleções o museólogo discorre,
não há a associação, a indexação da informação. As informações sobre uma mesma
peça, uma mesma coleção, estão dissociadas, parte no arquivo, parte no
administrativo, parte no setor. Nós não conseguimos ter o controle e também somos
obrigados legalmente. E a questão da extroversão deste acervo. Uma vez que essa
informações estão devidamente indexadas e em segurança num sistema como o
ACERVUS, um sistema institucional com o ACERVUS. O público pesquisador não
precisa vir ao MCC. Um pesquisador do Japão, um pesquisador de um país da
África, um pesquisador em São Paulo, consegue saber que existe, consegue ter as
informações mais imediatas sobre aquele acervo e consegue fazer uma triagem do
que ele precisa. O público consegue conhecer o acervo do museu através da
documentação, cuja divulgação é permitida e consegue criar empatia, saber que
existe. Ter um sentimento de apropriação. Ai a gente sai do status de que hoje as
Reservas Técnicas são verdadeiras catacumbas. E as Reservas Técnicas e o acervo
do museu começam a cumprir a função social deles, que é também imperativo legal
que o Estatuto de Museus coloca, a partir da devida implantação, com a devida
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fundamentação legal e teórica de um sistema de informação que permita o
gerenciamento e a disseminação das informações.

Diante da expectativa, enquanto usuária do ACERVUS, a autora reiterou a
importância deste sistema como gerenciador das informações originadas principalmente pela
movimentação das coleções, e destacou a necessidade de existir processos, como por
exemplo, na área de conservação e restauro, com a inclusão de campos específicos, dentre
eles, campos para a inserção de fotografias com acesso restrito. O desenvolvedor, assim
informou “a gente poderia criar imagens ou arquivos que não fosse para busca do usuário.
Fosse uma coisa interna. (...) Então só vocês aqui no museu conseguiriam consultar”.
O museólogo também se posicionou a respeito da questão de envolver outros
procedimentos no sistema, como a disponibilização de formulários padrões por exemplo. E
discorre que, “se for simplesmente um sistema de registro, perde a lógica do ponto de vista da
gestão museológica. Porque documentação museológica é o acompanhamento da vida do
objeto”. Acrescentando que a instituição é legalmente obrigada a registrar e acompanhar a
vida destes objetos.
A pesquisadora acrescentou um exemplo de uma movimentação do objeto para
participar de uma exposição, mostrando que devem conter dados como: qual é a peça, qual o
seu destino, quem é o destinatário, frisando que o ACERVUS já contempla este processo,
porém faltam campos para que este processo ocorra de forma eficiente. Diante destas falas o
desenvolvedor respondeu que o sistema pode sim evoluir, desde que sejam passadas as
demandas e como funcionam estes processos.
Ao final da apresentação destes grupos focais, foi possível perceber o engajamento dos
entrevistados no sucesso deste sistema.

6.4 FASE DE AVALIAÇÃO

Nesta fase foi avaliada a necessidade informacional para o gerenciamento das coleções
embasados na coleta de dados das fases anteriores. Após a exploração dos itens levantados
foram aplicados ou sugeridos campos e propostos processos para a gestão da informação do
acervo de Etnologia do MCC. A adoção de campos fixos é importante por possibilitar o não
esquecimento no preenchimento de dados relevantes sobre a coleção. O sistema ACERVUS
funciona em sua maioria de forma aberta, possibilitando a inclusão dos campos conforme a
necessidade das coleções ou unidades. Deste modo, eleger bem estes campos embasados nas
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legislações, padrões, normas e necessidade dos usuários, tornou-se a grande preocupação
deste trabalho.
Outro fator primordial a ser pensado, na verdade evitado em um sistema
informatizado, é a replicação da informação, que além de não agregar valor, onera os custos.
Diferentemente do compartilhamento da informação que tende a multiplicar o valor a ela
associado (MOODY E WALSH,1999 apud BEAL, 2008). A informação atinge o seu valor
máximo, quando todos os usuários de uma organização “dispõe de recursos informacionais
adaptados às suas necessidades e sabem que estes existem, onde se encontram e como utilizálos para melhorar seu desempenho” (BEAL, 2008, p.24).
A proposta de um sistema de gestão de coleções para a UFRN é sem dúvida, de grande
notoriedade para o campo museal. É prudente que o sistema possa permitir, de fato, o
gerenciamento das coleções sob sua guarda. Para Beal (2008, p. 51) são muitos os benefícios
de se adquirir um sistema informatizado, tais como: “Acesso imediato on line ao conteúdo do
documento do acervo; Armazenamento de imagens para facilitar o reconhecimento de
documentos do acervo; Arquivo/guarda, recuperação e disponibilização para consulta”.
É com este pensamento que os profissionais ligados a utilização deste sistema se
debruçam para que se possa construir um sistema compatível com o que existe de relevante no
mercado atual. Neste sentido, para esta pesquisa buscou-se ouvir a opinião de usuários de
diversas áreas para perceber a necessidade informacional em variados setores que lidam com
o acervo do MCC. Na visão de Vechiato (2013, p. 19), “os sujeitos informacionais, na
condição de público-alvo desses ambientes, possuem experiências, comportamentos e
competências em relação à informação que precisam ser observados no projeto de um
ambiente/sistema de informação”.
Como já foi visto é obrigação das instituições museológicas manter os registros das
coleções atualizados, para tanto cada novo uso do objeto deve ser notificado em um sistema
para este fim. Estes registros embasam as “pesquisas, o acesso do público, exibições,
educação, desenvolvimento de coleções, gestão de acervo e segurança” (ROBERTS, 2015, p.
25). Deste modo a organização destas informações devem ser priorizadas e bem estruturadas.
O manual prático: como gerir museus (2015) traz uma tabela (anexos H e I) com
campos para catalogação embasados em padrões aplicados em diversos museus no mundo.
Dentre eles, os padrões: AFRICOM, desenvolvido conjuntamente com o ICOM, e baseado
em um conjunto de diretrizes mais gerais desenvolvidas CIDOC/ICOM; O SPECTRUM,
desenvolvida pela Associação de Documentação de Museus (MDA) com sede no Reino
Unido; o Object ID, com destaque para informações relacionadas a casos de roubo de objetos
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e o Dublin Core, desenvolvido para a recuperação de dados na internet (ROBERTS, 2015).
Independentemente da área, os museus devem incluir alguns campos considerados essenciais
como: número do objeto, nome do objeto. Para as coleções de arte, título é fundamental, a
data torna-se ainda mais relevante nas coleções arqueológicas, assim como o

nome de

classificação para as coleções de história natural. Os campos como: “Número do objeto,
localização atual e características distintivas” são prioritárias para a gestão e segurança do
acervo (ROBERTS, 2015, p. 27).
Deste modo, para criar os campos para a catalogação da Coleção de Etnologia e
sugerir as funcionalidades para o Sistema ACERVUS, foram elencadas as recomendações do
CIDOC/ICOM, contidas nas “Declarações de Princípios de Documentação em Museus”,
como forma de guiar o processo de intervenção. Foram consideradas também as legislações
pesquisadas, as necessidades informacionais do MCC, embasadas nas documentações e
entrevistas e no que esta posto no atual Sistema ACERVUS. A finalidade foi perceber o que
está contemplado neste sistema e o que poderá ser aperfeiçoado para o campo museal. A ideia
é colaborar para que o sistema reúna senão todas, as mais relevantes situações de
gerenciamento das coleções em um único local, de forma estruturada e segura, evitando a
dissociação das informações e produzindo conhecimento. Para tanto alguns processos foram
sugeridos baseando-se nas recomendações do CIDOC/ICOM.

a) PROCESSO: Catalogação da coleção
RECOMENDAÇÃO CIDOC/ICOM: O Sistema deve incluir informações sobre
o objeto – catalogação.

Como forma de atingir o principal objetivo desta pesquisa, que foi a criação de
campos para a catalogação da Coleção de Etnologia no sistema ACERVUS, foi construída
uma tabela (quadro 16), obedecendo a seguinte disposição: na primeira coluna
“CIDOC/ICOM” as Diretrizes Internacionais de Informações sobre objetos de Museu,
subdividida respectivamente em: grupos, categorias, exemplos, repetir o uso do grupo
(indicando quais destas categorias necessitam ser repetidas) e controle de conteúdo e
terminologia (indicando quais categorias devem manter um controle de conteúdo e
terminológico). Em seguida o campo Em uso na Etnologia/MCC destacando a demanda
informacional para o gerenciamento da coleção de Etnologia do MCC, baseado em sua
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documentação. Os quadros que contém “asteriscos” representam os itens que embora estejam
contemplados na documentação, não se dá de forma explícita, ou seja, não há campos formais
para estas respostas, contudo elas existem. Na sequência observa-se a demanda do IBRAM
(Requerido pelo IBRAM) conforme resolução nº 260 (os quadros em preto representam
campos “obrigatórios” para prestação de conta a este Órgão). Por último, a coluna “Incluso
no ACERVUS” apresentam os campos pré-estabelecidos no ACERVUS (destacados na cor
azul) e os que foram adicionados pela autora para este Sistema, a partir deste cotejamento.
Desta forma foram acareados: os campos recomendados pelas “Diretrizes
internacionais de informação sobre objetos de museus: categorias de informação do
CIDOC/ICOM”; as necessidades informacionais, coletadas através da Documentação da
Coleção de Etnologia do MCC e campos que são necessários informar ao IBRAM. A última
coluna representa quais destes dados já estão contemplados no ACERVUS e quais foram
criados para este primeiro momento.
Foi percebido que as categorias do CIDOC/ICOM contemplam as necessidades dos
demais órgãos/usuários mencionados. É pertinente informar que em alguns grupos do
CIDOC/ICOM ainda é possível acrescentar novas categorias conforme a necessidade de cada
coleção.
O que pode ser verificado também é que a documentação da Coleção de Etnologia
mesmo que de forma manual já contempla praticamente todos os campos determinados pelo
IDOC/ICOM. Portanto, para que o ACERVUS atenda a demanda desta coleção, foram
incluídos neste sistema, os campos informados no quadro 18.
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Resolução Normativa nº 02, de 29 de agosto de 2014, do IBRAM.
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Quadro 16: Campos sugeridos pelos diversos órgãos e adequação ao ACERVUS

1. AQUISIÇÃO

Método de aquisição

Doação; Compra; Desconhecido

Data de aquisição

19/11/1972

Fonte da aquisição

XAVIER JR, M. M

Estado de conservação

Bom; regular; péssimo

02. ESTADO DE
Sumário do estado de conservação
CONSERVAÇÃO
Data de avaliação
Data da baixa
3. BAIXA
Data da alienação
PATRIMONIAL E
Método
ALIENAÇÃO
Destinatário da alienação
04. DESCRIÇÃO Descrição física
05. IMAGEM

06. INSTITUIÇÃO

19/11/2017
19/12/2017

*

Transfêrencia; destruição; perda
Museu de Cultura Polpular

*

Vestido com gola na cor.....

Número de referência

MCC 54002

Nome da instituição

UFRN

Nome da instituição subordinada

Museu Câmara Cascudo

Nome do Setor

Setor de Etnologia

Nome do custodiante da coleção

MEDEIROS, J. S.

Endereço da instituição

Av. Hermers da Fonseca, 1398....

País da instituição

Brasil

Localização atual

Sala 2/Expositor 5;
Exposição; RT; Laboratório Restauro
12/08/2018

Localização usual (fixa)

RTII/Armário5/Gaveta2

Texto da marca/inscrição

ETEWALDO/1978

Tipo da marca/inscrição

Assinatura; carimbo

Descrição da marca/inscrição

Três círculos com um X no final

Técnica da marca/inscrição

Entalhado; pintado

Posição da marca/inscrição

Lateral da base

Material

Madeira; vidro; algodão

*

*

Escupido; bordado;
Inteiro; base;

*

Dimensão

altura; largura; peso

Medida

50

Unidade de medida

centrímetros; metros; gramas

*

Parte medida

Excluindo a moldura

*

Local associado

Lagoa de Extremoz/Extremoz/RN

Data associada
11. ASSOCIAÇÃO
Nome do grupo/indivíduo associado
DE OBJETOS
Tipo de associação
Função original/Uso

Século XIX
Guajajara
Uso
utilizado para tranporte

INCLUSO NO ACERVUS

REQUERIDO PELO IBRAM

EM USO NA ETNOLOGIA/MCC

CONTROLE DE CONTEÚDO E
TERMINOLOGIA

REPETIR O USO DO GRUPO

19/11/2017

Digital, analógica

09. MATERIAL E
Técnica
TÉCNICA
Descrição de partes ou componentes

10. MEDIÇÃO

Rachadura no bojo e reparos na base

Tipo de imagem

Situação da localização
07.
LOCALIZAÇÃO Data da localização atual

08. MARCAS E
INSCRIÇÕES

EXEMPLOS

CATEGORIAS DO
CIDOC/ICOM

GRUPOS CIDOC/ICOM

CIDOC/ICOM
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Método
aquisição
Local dedecoleta/escavação
1.
AQUISIÇÃO
Data
de
aquisição
12. COLETA DE Data da coleta
Fonte
da aquisição
OBJETO
Coletor
Estado
de conservação
02. ESTADO DE Método de coleta
Sumário do estado de conservação
CONSERVAÇÃO Proprietário atual
de avaliação
13. REGISTRO DE Data
Depositante
ENTRADA DO Data da baixa
Data de entrada
3.OBJETO
BAIXA
Data da alienação
Número de entrada
PATRIMONIAL
[empréstimo] E Método
ALIENAÇÃO
Motivo de entrada
Destinatário da alienação
[Termo genérico]
04. DESCRIÇÃO Descrição física
Nome do objeto [termo específico]
14. NOME DE
Tipo de imagem
[Coleção]
05.OBJETO
IMAGEM
Número de referência
[Sub-coleção]
Nome da instituição
15. NÚMERO DE Número do objeto
Nome da instituição subordinada
OBJETO
Tipo de numero do objeto
Nome do Setor
06. INSTITUIÇÃO Local de produção
Nome do custodiante da coleção
Data da produção
16. PRODUÇÃO DEEndereço
da instituição

OBJETO

Nome
do grupo/indivíduo produtor
País
da instituição
Função do atual
grupo/indivíduo produtor
Localização

Título da localização
Situação
07.
17. TÍTULO DE
Tipodadolocalização
título
LOCALIZAÇÃO Data
atual
OBJETO
Tradução do
título
Localização
usual
(fixa)

Doação;
Compra; Desconhecido
Extremoz/RN
19/11/1972
13/03/1991
XAVIER
IPHAN JR, M. M
Bom;
regular; escavado
péssimo
Encontrado;
Rachadura no bojo e reparos na base
PEREIRA, W.
19/11/2017
PEREIRA, W.
19/11/2017
11/11/1971
19/12/2017
E1971.001
Transfêrencia; destruição; perda
Empréstimo; possível aquisição
Museu de Cultura Polpular
Imagem devocional
Vestido com gola na cor.....
Imagem de São Lázaro
Digital, analógica
Etnologia
MCC 54002
Arte sacra [católica]
UFRN
MCC D 001; 19760005897
Museu Câmara Cascudo
Nº de registro do MCC; Nº do SIPAC
Setor de Etnologia
Lagoa do Cosme/Ceará-Mirim/RN
MEDEIROS,
J. S.

*
*

*

1987Hermers da Fonseca, 1398....
Av.
Amarelão
Brasil
Fabricante
Sala
2/Expositor 5;
Santa
ClausRT; Laboratório Restauro
Exposição;
Título do artista
12/08/2018
Papai Noel
RTII/Armário5/Gaveta2

da marca/inscrição
Número
de partes ou componentes
18. PARTE E Texto
Tipo
da
marca/inscrição
COMPONENTES Descrição de partes ou componentes
08. MARCAS E
Descrição
da marca/inscrição
Catalogador
INSCRIÇÕES
19.
Técnica da marca/inscrição
CATALOGAÇÃO Data de catalogação
Posição da marca/inscrição
Referência
20. REFERÊNCIA Material
09. MATERIAL E Tipo de referência
Técnica
TÉCNICA
Nota sobre
de componentes
reprodução
21. DIREITOS DE Descrição
dedireitos
partes ou

ETEWALDO/1978
06
Assinatura;
04 xícaras e carimbo
01 bule (com 01 tampa)

*
**

Três
círculos com
MEDEIROS,
J. S. um X no final
Entalhado; pintado
18/08/2018
Lateral da base
SANTOS, J. S. M. A construção do...
Madeira; vidro; algodão
Monografia
Escupido;
bordado;

*
*
*

Permitida
a reprodução sem fins...
Inteiro;
base;

*

REPRODUÇÃO Dimensão
Proprietário dos direitos reprodução
Medida
Assunto representado
22.MEDIÇÃO
ASSUNTO
10.
de do
medida
REPRESENTADO Unidade
Descrição
assunto representado

altura;
Museulargura;
Câmarapeso
Cascudo
50
Conteúdo

Parte medida
Fonte: A autora (2018).
Local associado

centrímetros;
metros;
gramas
Texto do livreto
de cordel
Excluindo a moldura

*
*
*

Lagoa de Extremoz/Extremoz/RN

Data associada
Século XIX
Legenda:
11. ASSOCIAÇÃO
Nome
do
grupo/indivíduo
associado
Itens não contemplados nos órgãos citados Guajajara
DE OBJETOS
Tipo de associação
Uso
Itens contemplados
nos órgãos citados
Função
original/Uso
utilizado paraao
tranporte
Campos que
devem
ser obrigatoriamente informados
IBRAM
Campos pré-estabelecidos pelo Sistema ACERVUS
*
Campos que embora não estejam explicitados como tal, apresentam inseridos na documentação.

INCLUSO NO ACERVUS

REQUERIDO PELO IBRAM

EM USO NA ETNOLOGIA/MCC

CONTROLE DE CONTEÚDO E
TERMINOLOGIA

REPETIR O USO DO GRUPO

EXEMPLOS

CATEGORIAS DO
CIDOC/ICOM

GRUPOS CIDOC/ICOM

CIDOC/ICOM

141

Uma vez confrontado estes dados, buscou-se verificar a disponibilidade do
ACERVUS para a catalogação das coleções. O quadro 17 apresenta os campos pré-definidos
na para esta catalogação. Para uma melhor compreensão destes campos foram inseridas
exemplificações de preenchimento e alguns aspectos observados. A ordem apresentada dos
campos segue a mesma disposição do relatório “Objeto do acervo” deste Sistema quando
impressa (anexos A-B). As áreas em destaque na cor marrom (quadro 17 e 18) apresentam
os campos de preenchimento obrigatório que devem ser declarados no Inventário Nacional
dos Bens Culturais Musealizados – INBCM, conforme Resolução nº 2 do IBRAM (ver
quadro 12).

Quadro 17: Campos pré-definidos do Sistema ACERVUS
CAMPOS PRÉDEFINIDOS
Unidade

EXEMPLOS

OBSERVAÇÕES

MCC

Sem comentários
Texto apresentado no sistema: “Define as coleções de objetos que cada unidade
pode ter no seu acervo. Coleções servem para agrupar objetos do acervo”. Foi
observado que a ordem do campo “coleção” sofre irregularidade na disposição, ora
se apresenta antes de “tipo de objeto”, ora, depois.
Este campo apresenta-se da seguinte forma: “um "Tipo de Objeto" define o que o
objeto é. Exemplos: uma pintura, uma escultura, um documento, etc.”. Deste modo
não se aplicaria nas coleções do MCC, que receberam outra categorização. Mesmo
esta nomenclatura causando desconforto utilizou-se esse campo para a inclusão das
macro coleções: Arqueologia, Etnologia e Paleontologia. A opção de incluir as
macro coleções em “Tipo do objeto” se deu em virtude da criação dos campos
pelos gestores das coleções. Ao ser cadastrado campos em “tipo de objeto” este
formulário criado pode ser aproveitado em outras “coleções”, caso contrário, em
cada nova coleção incluída, terá que se construir um novo formulário, incorrendo
para a despadronização de dados. A sugestão é que se altere esta denominação por
macro coleção ou coleção e subcoleção, ou coisas do gênero.
Este código é determinado pelo sistema e nesta fase inicial ainda não representa
grande significado. Portanto, não deve se sobrepor ao número de registro que cada
peça possui. Neste sentido o número de registro deve ser priorizado em todo e
qualquer relatório deste sistema. Pois só é possível recuperar dados do objeto
através deste registro.
Este dado é importante, mas aconselha-se que seja deslocado para outro local do
relatório. A descrição do objeto representa um texto sobre o que é o objeto e pode
ser consideravelmente longo. No ACERVUS este campo esta cumprindo o papel de
“denominação”, pois está disponibilizado em três momentos no sistema, que
justificaria o termo denominação: 1. Sobre a imagem do objeto cadastrado e fica
visível para o público (figura 8); 2. No termo de cessão e 3. Em um dos campos
disponibilizados ao efetuar a busca (figura 10). Recomenda-se a substituição do
campo “descrição” por “denominação do objeto”, neste espaço. Desta forma tem-se
um dado mais coerente para compor os campos citados.
Sem comentários
Sem comentários

Coleção

Arte Sacra
Católica

Tipo do objeto

Etnologia

Código

001509

Descrição

Figura
masculina, de
pé, em
posição
frontal.

Público
Estado de
conservação

Sim
Regular

Galeria

Imagens e
vídeos

Arquivo

PDF

A questão da disponibilização da imagem foi recomendada na fala de praticamente
todos os participantes do grupo focal. Contudo já está contemplada no ACERVUS.
No entanto vale ressaltar que o campo que comporta imagens ou arquivos não
possibilita por parte do usuário gestor o controle de acesso. No momento não há
esta opção. Outra sugestão é que assim como ocorre com os outros sistemas, que
seja possível colocar em cada foto anexada informações como: data, tipo
(fotografia, vídeo, desenho, etc.) e observação.
Mesma recomendação sugerida para a galeria.

Fonte: Elaborado pela autora (2018)
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Como foi apontado no quadro 16 e detalhado no quadro 17, o Sistema ACERVUS já
contempla as seguintes categorias e/ou grupos do CIDOC/ICOM: Estado de conservação;
Descrição (sugere-se que ocupe outro espaço no sistema); Imagem, que no caso é a própria
imagem; Instituição, apesar de não contemplar o endereço e o país, mas que pode ser
facilmente inserido. A localização precisa da instituição torna-se relevante em virtude do
alcance mundial que o sistema possibilita, em que todo e qualquer usuário de qualquer parte
do mundo pode acessá-lo.
Como já foi abordado anteriormente, no sistema ACERVUS há uma área onde a
inclusão de campos é de responsabilidade dos usuários gestores das coleções autorizados pela
SINFO. Desta forma foram verificados os campos que o sistema ACERVUS já dispunha e
ancorando-se principalmente nos grupos e categorias do CIDOC/ICOM apresentados no
quadro 16, foram implantados os demais campos e subcampos necessários para a catalogação
da coleção de Etnologia (quadro 18 e anexos C-E)61:
O quadro 18 apresenta campos sugeridos pelo CIDOC/ICOM que não estão
contemplados no Sistema ACERVUS. O campo “número de processo” foi uma sugestão do
grupo focal, acatada pelos demais membros. Este campo refere-se ao processo de entrada do
bem na UFRN através do SIPAC; O “número de registro” é a identificação do objeto, e
deve ser único no museu (ROBERTS, 2015); a “aquisição” remete a forma como o objeto
ingressou na coleção, se por doação, por compra, em qual data, a quem pertencia e de que
local; o campo “outros números” refere-se a números que a coleção recebeu em algum
momento e o tipo de número, é o que faz a referência a este número, por exemplo: número
do patrimônio da UFRN; a denominação do objeto, é o nome comum do objeto. A
classificação é o termo geral baseado no tesauro; O título do objeto, “denominação dada ao
objeto atribuída pelo autor, curador ou pelo profissional da documentação” (BRASIL, 2014),
o tipo do título, pode ser, título do autor por exemplo. Caso esteja em outra língua, sugere-se a
sua tradução; Material e Técnica, este dado informa de que é composto o bem, qual a técnica
utilizada e qual a parte; Medições, indica as diversas medidas relacionadas à obra e a qual
parte se refere esta medida; produção do objeto, informa o grupo ou individuo que produziu
o objeto; seu nome artístico, se for o caso; qual a sua função na elaboração da obra; em que
local foi produzida e quando; partes e componentes, refere-se a quantas partes o objeto
possui e quais são eles; marcas e inscrições, deve-se transcrever o texto, informar o tipo, se é
carimbo, assinatura, etc. Informar a técnica utilizada se é pintura, entalhe, etc., e em que local

61

Algumas denominações dos campos sofreram alterações nesta tabela
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o objeto foi marcado ou carimbado; A localização do objeto, deve conter o trajeto de todos
os locais que o objeto percorreu. Permite o acesso rápido ao objeto e reduz “possíveis roubos
ou extravio de objectos sem o museu dar conta” (ROBERTS, 2015, p. 39). A recomendação é
possibilite variadas entradas tanto para a localização normal quanto para localização atual.
Roberts (2015, p. 39), distingue a “localização normal” como o local onde o objeto fica por
um longo período, como por exemplo “a área de armazenamento ou galeria, enquanto a
Localização Actual é onde o objecto se encontra actualmente, tal como a área de conservação
ou em situação de empréstimo a outro museu”. O autor acrescenta que todas as vezes que o
objeto for movido de local, deve-se atualizar a sua localização, conjuntamente com a data, a
motivação e o responsável por este processo. E que cabe ao museu assegurar que a
informação sobre o local de guarda de um objeto ou acervo, seja confidencial (ROBERTS,
2015). Este resguardo das informações deve-se ao fato de que determinados dados podem
auxiliar os criminosos, em caso de invasão do museu. Quanto ao campo “situação” refere-se à
forma geral de como está o acervo: em exposição, no laboratório, em pesquisa, etc. As
condições de reprodução estão relacionadas às restrições que por ventura a obra possua,
como por exemplo: como deve ser identificada ou questões de direitos autorais As
referências são as publicações relacionadas à obra, que podem ter diversos tipos: artigos,
livros, cordel, etc.; Os assuntos representados implicam a temática da obra, no caso de
objetos de arte podem representar a iconografia. A desincorporação representa a retirada da
obra da instituição, para isso deve-se no caso do MCC abrir um processo pelo SIPAC, com a
data da baixa, que é quando o objeto sai da coleção. Depois é indicado o método, se foi por
transferência, destruição, etc. O destino para onde a peça foi encaminhada, também deve está
explicitado, assim como a data da alienação que é a data final do processo. O CIDOC/ICOM
recomenda que a baixa patrimonial seja detalhada e inclusa na documentação do bem e deverá
permanecer no sistema. A maioria destas definições também constam na resolução nº 2 citada
no quadro 12.
Quadro 18: Campos criados para o Sistema ACERVUS
CAMPOS
SUB-CAMPOS
NÚMERO DO PROCESSO
NÚMERO DE REGISTRO
Método de aquisição
AQUISIÇÃO

Data de aquisição
Fonte da aquisição
Procedência

OUTROS NÚMEROS

Número do objeto
Tipo do número do objeto
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DENOMINAÇÃO DO OBJETO

Nome do objeto
Classificação62
Título

TÍTULO DO OBJETO

Tipo do título
Idioma
Tradução do título
Material

MATERIAL E TÉCNICA

Técnica
Descrição de partes ou componentes
Altura
Largura

MEDIÇÕES

Profundidade
Diâmetro
Área medida
Peso
Nome do grupo ou indivíduo produtor
Pseudônimo

PRODUÇÃO DO OBJETO

Função do grupo ou indivíduo produtor
Local de produção
Data da produção

PARTE E COMPONENTES

Número de partes
Descrição de partes
Texto ou descrição

MARCAS E INSCRIÇÕES

Tipo
Técnica da marca/inscrição
Posição da marca/inscrição
Fixa

LOCALIZAÇÃO

Atual
Situação

CONDIÇÕES DE REPRODUÇÃO
REFERÊNCIA
ASSUNTO REPRESENTADO

Referência
Tipo de referência
Assunto
Descrição
Número do processo
Data da baixa

DESINCORPORAÇÃO

Data da alienação
Método
Destino

Fonte: Elaboração da autora (2018).

62

Conforme Resolução Normativa nº 02, de 29 de agosto de 2014, do IBRAM a “Classificação” – é uma
informação facultativa e refere-se à classificação do objeto segundo o Thesaurus para Acervos Museológicos ou
outros vocabulários controlado.
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Ainda relacionado à parte da catalogação, foram registradas as seguintes observações:


O título para este relatório, hoje denominado “Objeto do acervo” (anexo A), o
mais adequado seria: “Ficha de registro do acervo”.



As recomendações do CIDOC/ICOM é que haja o controle de conteúdo e
terminológico para o preenchimento de quase todos estes campos. Para tanto é
interessante que as respostas sejam alimentadas para o posterior cadastro das
coleções. Esta é uma forma de possibilitar a padronização de campos considerados
fundamentais na catalogação do acervo conforme as legislações e normas já
citadas.



É conveniente que o sistema possibilite a repetição de campos. Boa parte das
categorias do CIDOC/ICOM sugerem que os campos se repitam. No atual modelo
isso não é possível ainda. Exemplo: para o campo “Outros números”. Há na
coleção do MCC objetos com mais de quatro “outros números” além do atual
número de registro (como número do colecionador, número anterior do MCC;
número do SIPAC, etc.). E todos tem sua justificativa e devem estar citados na sua
documentação.



A restrição de dados deve abranger todos os campos do sistema. Para que o gestor
da coleção possa ter total controle sobre o que será disponibilizado para o usuário
externo. No momento atual apenas os campos criados pelos usuários gestores das
coleções podem ser controlados.



Foi indagado ao desenvolvedor do sistema se era possível saber quem alimentou o
Sistema ACERVUS através da senha do usuário e quando se deu essa alimentação.
A resposta foi a seguinte: “Não. Devido ao caráter emergencial em que o sistema
foi feito, ainda não foi implementado auditoria. Mas é uma coisa importante,
temos que colocar no futuro” (SANTOS, 2018);



Sobre a ausência do endereço da instituição, seja UFRN ou MCC, o desenvolvedor
esclareceu que "Não fez parte dos requisitos iniciais da aplicação" (SANTOS,
2018);



Sugere-se que os campos e subcampos citados no quadro 18 tornem-se prédefinidos no ACERVUS, como já ocorre no quadro 17. A ideia é incentivar o
preenchimento de campos recomendados pelos órgãos competentes,

para o

gerenciamento da coleção, como também padronizar os dados. Contudo, a
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possibilidade de inclusão de outros campos, como forma de atender as
especificidades das demais coleções da UFRN não deve ser descartada.

Alguns campos criados nesta pesquisa apresentam limitações, pois necessitam da
interferência do desenvolvedor para adequá-los. Por exemplo, possibilitar que os campos
sejam alimentados repetidas vezes. Contudo é o que pode ser feito para este momento,
considerando que existe uma demanda da auditoria para ser cumprida e, portanto uma
obrigatoriedade de alimentação das coleções do MCC neste Sistema. Deste modo a coleção de
Etnologia já começou a ser incluída no Sistema e, portanto consultada por qualquer usuário no
site: www.acervus.ufrn.br.
Espera-se que a próxima versão já possa contemplar algumas destas sugestões e que os
dados incluídos no Sistema possam migrar de forma satisfatória, sem prejuízo para os
usuários que lidam com as coleções.
Conclui-se assim este primeiro processo – catalogação da coleção. Espera-se, contudo
que a inserção de campos e sugestões para o Sistema criado pela SINFO possa alcançar êxito
em seu desempenho. Um exemplo desta catalogação no Sistema ACERVUS com a criação
dos campos e subcampos para a coleção de Etnologia pode ser verificado nos anexos C-E.
A catalogação das coleções é apenas um dos muitos processos que um sistema deve
conter para poder gerenciar os bens museológicos de forma plena. Diante disto, outros
processos foram sugeridos nesta pesquisa, conforme pode ser vistos a seguir.
b) PROCESSO:

Incorporação, empréstimo, controle de movimentação e

serviços personalizados para seus usuários.
RECOMENDAÇÃO CIDOC/ICOM: O sistema deve oferecer suporte e
procedimentos práticos para gestão de acervos: incorporação do acervo; gestão de
empréstimo e no controle de movimentação. Deve-se avaliar as necessidades de
seus usuários, e oferecer serviços personalizados. Oferecer serviço de busca online, com acesso o registro catalográfico, imagens, informações contextuais e
outros recursos. Os recursos de busca por: nome de objeto, título, tipo de objeto ou
classificação, material, localização do acervo, autor, data ou período de produção
ou número do objeto devem ser considerados.
RECOMENDAÇÃO CIDOC/ICOM: Incorporar informações sobre todas as
atividades de gestão: Conservação; Fotografia; Empréstimo e Uso em exposição.
O sistema deve incluir as rotinas de conservação e dados sobre exposições, assim
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como aviso sobre procedimentos de inventario de acervo anual. Dispositivos que
informem sobre vencimento de empréstimo, ou vistoria do acervo (inventário).

O sistema ACERVUS ainda não apresenta procedimentos para a incorporação de
acervo. Contudo, ficou determinado a partir da sugestão do grupo focal, que a incorporação e
empréstimo (saída e entrada) das coleções se dará através de processo via SIPAC63.
Há no ACERVUS o campo de “Cessão de acervo” (figura 13) que contempla o
empréstimo de acervo da UFRN (saída do bem). No entanto ainda faltam elementos para
tornar a operação viável, como por exemplo:


a possibilidade de cadastrar pessoas externas a UFRN;



criar a opção de selecionar mais de um objeto para o mesmo fim para dinamizar o
trabalho do usuário. Na atual versão este procedimento acontece um a um,
incorrendo em retrabalho.

O mesmo caso citado acima se aplica no processo de “registrar movimentação”
funcionalidade também contemplada no ACERVUS. Este processo ao ser selecionado
direciona o usuário para uma página com a opção “+ cadastrar” que ao ser clicado, remete a
página representada na figura 43 a seguir.
Figura 43: Registro de Termo de movimentação de um objeto do acervo

Fonte: UFRN (2018)
63

O primeiro processo registrado no SIPAC ocorreu em agosto de 2018, sobre um empréstimo para exposição de
gravura. Este procedimento já consta na minuta da Política de Acervo que esta em fase de aprovação. A ideia é
que o ACERVUS possa buscar este processo através do campo sugerido para este fim (quadro 18). Em conversa
com o desenvolvedor do sistema, o mesmo informou que era possível adaptar o sistema para esta função
(SANTOS, 2018).
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Outras questões observadas no sistema ACERVUS nestes processos:


Ausência do campo com o número de registro da coleção. Verifica-se apenas a
existência do número criado pelo ACERVUS. Sugere-se além da inclusão do
número de registro, que este possa ser um link de acesso a ficha de registro para
eventuais dúvidas.



Recomenda-se a inclusão da foto nos diversos processos de documentação como
forma de reduzir os erros.



Indica-se o controle de vocabulário para permitir que as respostas estejam
padronizadas, principalmente os campos: “locais de origem, destino e motivo da
movimentação”.



Ao verificar as necessidades informacionais da documentação relacionada à
movimentação da coleção de Etnologia (figura 37) foi percebida que o ACERVUS
não contempla o campo “procedimentos realizados”. É pertinente que haja um
campo que possibilite a inclusão de dados para este fim e/ou para anexar relatórios
ou fotografias dos procedimentos realizados nestas coleções, com a indicação do
tipo, se é: relatório, fotografia, etc. Para deixar a sugestão desse processo mais
clara, consta no anexo F um modelo de formulário para movimentação utilizada no
MCC.



Neste primeiro momento o usuário que lida com o sistema foi o mais ouvido,
principalmente por que ainda está em fase de teste. Algumas observações destes
usuários foram registradas no subcapítulo: “fase de Ação” desta pesquisa.



É interessante que o sistema possua alertas para informar por e-mail e/ou no
próprio sistema, como já existe com os sistemas da UFRN, de procedimentos que
devem ser efetuados ou estão em atraso, como: conferência anual das coleções
(inventário); conferência semanal do acervo exposto, com campos para possíveis
sinistros; ou ainda informando prazos de vencimento para acervos sob o regime de
empréstimo, etc..



Quanto à questão da “busca”, mais uma vez é verificado que nos campos que se
apresentam: unidade, coleção, tipo do objeto, código, descrição e ação 64 (figura
10), percebe-se a presença do número determinado pelo ACERVUS, denominado
de “código” e não é observado o número de registro da coleção. A recomendação é
que estes campos sejam selecionados conjuntamente com os gestores das coleções.

64

O campo “ação” encaminha o usuário para a página com os dados consentidos pelo o usuário gestor.

149

O mecanismo de busca foi colocado como primordial pelo grupo focal. Na versão
atual o sistema de busca do ACERVUS já contempla boa parte das recomendações
sugeridas pelo CIDOC/ICOM. Uma recomendação para este item é a substituição
do campo “descrição” para “denominação” e/ou “título”.

c) PROCESSO: restrição de acessos e direitos autorais
RECOMENDAÇÃO

CIDOC/ICOM

Possibilitar

o

acesso

restrito

de

informações confidenciais e detalhes sobre direitos autorais, respeitando, contudo,
a lei de acesso à informação65.

No Sistema ACERVUS há um dispositivo, que possibilita que tanto as informações
inseridas sobre as coleções, como os campos disponibilizados para visualização externa só
sejam disponibilizados após a homologação do usuário gestor. Podendo o gestor restringir
qualquer dado que julgar pertinente. Esta funcionalidade se aplica apenas nos campos criados
pelos usuários gestores. Seguindo as recomendações do CIDOC orienta-se que o sistema
permita o controle acesso de todos os dados e campos do sistema.
No ACERVUS, o acesso para inserção de dados, ocorre por meio de senha. Os dados
catalogados são homologados pelos usuários aptos para esta função.
Sobre a questão de direitos autorais, foi criado um campo para este fim no processo de
catalogação. O CIDOC/ICOM (2014) recomenda que “a instituição deve documentar os
detentores de direitos de propriedade intelectual e monitorar a transferência deste direito”.

d) PROCESSO: Segurança e preservação das informações
RECOMENDAÇÕES CIDOC/ICOM - Incluir dispositivos de segurança,
manutenção e preservação das informações, Back-ups, garantia de transferência de
informações digitais de sistemas ou formatos para sistemas atuais. Armazenagem
de arquivos impressos.

O armazenamento de dados é de responsabilidade da SINFO/UFRN. Santos (2018)
informa que o armazenamento de dados no sistema ACERVUS, é efetuado das seguintes
formas:

65

Informações de acesso restrito: identificação de marcas ou defeitos, avaliações, locais de armazenamento e
locais onde foram descobertos objetos de história natural e arqueológico.
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A principal forma de armazenamento é o banco de dados relacional Postgresql
(https://www.postgresql.org/about/), onde ficam todos os dados cadastrados por
vocês. Para realizar as buscas textuais, os dados ficam no Apache Solr
(http://lucene.apache.org/solr/). O que seria isso? Se você quer buscar por um texto
em todos os objetos do acervo, por exemplo, "Fragmento de bacia", essa busca é
realizada no Solr, porque ele é um banco de dados específicos para buscas, então é
mais rápido e tem mais recursos que o Postgresq.
Já os arquivos multimídia: imagens, vídeos, pdf, etc. inseridos por vocês ficam
armazenados em um Servidor de Conteúdo que guarda os arquivos no próprio
sistema de arquivos (...) do Sistema Operacional. Pois essa solução é mais
apropriada que guardar em banco de dados para o volume grande de arquivos que
temos (considerando todos os sistemas da UFRN).
Todos os dados são feitos backup 3 vezes por dia. O sistema possui serviços REST
(https://pt.wikipedia.org/wiki/REST)
com
JSON
(https://pt.wikipedia.org/wiki/JSON) então é possível desenvolver um sistema que se
comunique com o ACERVUS. Por exemplo, um aplicativo mobile. Embora ele não
foi construído levando-se em consideração nenhum padrão museológico ou
arquivista específico. Então é necessário primeiro entender que informações o
ACERVUS fornece, pois o formato e o tipo das informações foi definido por nós,
quando estávamos desenvolvendo o ACERVUS, porém a forma de representá-las
para a comunicação externa usa padrões abertos e amplamente difundidos como o
JSON” (SANTOS, 2018).

O armazenamento de documentação impressa ainda permanecerá. As fichas de
registros serão impressas periodicamente, assim como os relatórios. Vale salientar que a
documentação de acervo museológico tem valor permanente.
A Criação de uma linha direta, como por exemplo, “fale conosco”, para facilitar a
comunicação do usuário interno com o sistema, bem como uma linha para a comunicação
com o usuário externo com os gestores das coleções, foi um fator destacado pelo grupo focal.
Por se tratar de um Sistema desenvolvido na UFRN, que já acumula uma vasta
experiência no setor, acredita-se que exista uma maior facilidade em evitar problemas de
obsolescência tecnológica e a dependência em relação a fornecedores. Estes são alguns dos
motivos de criação de um sistema pela própria Universidade, como forma de não ficar a
mercê destas ameaças.
Sobre a questão da segurança da informação citado por Beal (2008), o ACERVUS
cumpre os itens estabelecidos pela autora: 1. Sigilo: o Sistema ACERVUS disponibiliza um
controle onde é possível optar entre público e privado em quase todos os itens catalogados; 2.
Integridade: Todas as informações incluídas no sistema são homologadas pelos responsáveis
das coleções; 3. Autenticidade: como trata-se de um programa de reconhecimento
institucional, a autenticidade é automaticamente garantida, entretanto como as fichas e outros
documentos serão impressos é interessante que o sistema ACERVUS adote o código de
verificação de autenticidade, caso seja necessário, assim como os demais sistemas da UFRN,
como forma de garantir que a informação seja proveniente da fonte à qual ela é atribuída; 4.
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Disponibilidade: a disponibilidade das informações também é notória. Devendo ser expandida
para outros itens que o sistema ainda não aborda. Como exemplo, disponibilizar
documentações necessárias para as operações com o acervo, garantindo uma padronização de
documentos e facilitar o serviço dos usuários. Exemplos: termos de doação, empréstimo,
relatório de verificação anual de acervo, etc. Nos sistemas da UFRN é possível encontrar
campos semelhantes. Neste sentido foi elencado uma listagem com a documentação
necessária para gerir a coleção de Etnologia (Anexo J).
Para o CIDOC/ICOM um sistema de documentação adequado deve oferecer os
seguintes benefícios: deve evidenciar a posse legal do objetos; deve disponibilizar
informações sobre o histórico do objeto na coleção; o objeto deve ser identificado de forma
exclusiva; o paradeiro atual do objeto deve esta atualizado e preciso; deve disponibilizar o
acesso instantâneo a descrições, para auxiliar na recuperação de objetos roubados; deve
manter o controle sobre questões de direitos de propriedade intelectual; deve contemplar
relato de pesquisas e publicações sobre a coleção; as informações das coleções devem está
disponíveis para fins educacionais e exposições; deve possibilitar a auditoria completa do
trabalho realizado nas coleções; deve conter informações sobre objetos que foram descartados
(COMITÊ INTERNACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO, 2012).
Diante do exposto pode-se conjecturar que ainda há muito que ser feito para que o
ACERVUS se torne apto a gerir as coleções museais. Todavia deve ser considerado o que já é
realidade neste sistema, por exemplo a catalogação de coleções, isso representa um enorme
avanço para a preservação do acervo. E como bem orienta a cartilha da gestão da informação,
observa-se um grande envolvimento dos usuários que lidam com as coleções, em colocar suas
necessidades informacionais e do desenvolvedor do sistema e sua equipe, em atender as
frequentes e variadas demandas que surgem sobre o sistema.
Este sistema demandado pela AUDIN elencou como prioritária as seguintes
recomendações: permitir o controle patrimonial, a possibilidade de busca, o cruzamento de
dados e segurança da informação. Acrescentou ainda que o cadastro deve conter “todos os
dados necessários e sua completa denominação e localização [...] com mecanismos de
segurança quanto ao acesso dos dados somente por pessoas autorizadas” (UFRN, 2017).
Considerando o Know-how na área de sistemas criados pela SINFO, acredita-se que boa parte
esta demanda foi alcançada. Diante do exposto, avalia-se que esta pesquisa permitiu que os
campos criados e sugestões elencadas para o ACERVUS estão em consonância com as
legislações museológicas e alicerçadas na gestão da informação, respaldando ainda mais este
sistema.
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Por fim, todas as realizações anteriormente citadas tiveram como norteadores os
objetivos específicos deste estudo que conduziram ao objetivo principal: formular campos
para catalogação e sugerir processos no Sistema ACERVUS para gerir a Coleção de Etnologia
do MCC, dentro das normas e políticas que permeiam as coleções museológicas e sob a
perspectiva da Gestão da Informação. Acredita-se que a construção destes campos, como
também a sugestão de processos estão bem alicerçados pelo que rege a museologia e a gestão
da informação. Desta forma, os campos criados para a coleção de etnologia podem servir de
base para outras coleções da UFRN.
Quanto as sugestões de processos que devem conter no sistema, parte já foram
encaminhadas para a SINFO, através da troca de e-mails e das reuniões (grupo focal)
ocorridas para o desenvolvimento deste trabalho. Ao adotar as medidas sugeridas, o sistema
poderá atender de forma eficaz e eficiente as coleções da UFRN, e por conseguinte a todos os
usuários que delas precisarem. É importante destacar que esta pesquisa não tem a pretensão de
esgotar todos os processos que os usuários necessitam, mas sim, os que na atual conjuntura,
são considerados relevantes. Neste sentido, parece possível afirmar que os objetivos da
pesquisa de intervir no sistema ACERVUS foram alcançados. E que a UFRN está dando um
grande passo na área museológica, principalmente neste momento em que o mundo se volta
para os museus brasileiros. A pesquisa de mestrado cessa, mas oportunizou um conhecimento
espiralado, que irá permitir cada vez mais que a autora possa contribuir para que este sistema
possa um dia torna-se de referência.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo ocorreu em uma unidade da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, o Museu Câmara Cascudo, e teve como objetivo formular campos para catalogação e
sugerir processos no Sistema ACERVUS para gerir a Coleção de Etnologia deste museu
dentro das normas e políticas que permeiam as coleções museológicas e sob a perspectiva da
Gestão da Informação.
Além da criação dos campos, a pesquisa propôs uma discussão sobre a melhor forma
de gerenciamento das informações no Sistema ACERVUS geradas por estas coleções
museológicas e desta forma permitir um assessoramento ágil e eficiente nas tomadas de
decisão conforme as necessidades dos mais diversos usuários sejam eles, técnicos que atuam
com o acervo, agentes fiscalizadores, pesquisadores e a população em geral.
Em um primeiro momento, buscou-se perceber a importância do bom gerenciamento
das informações para todos os tipos de organizações. Para este fim, foi abordada a questão da
gestão da informação e seu fluxo sobre a ótica de autores relevantes nesta área.
Afunilando um pouco mais a pesquisa, foi explanado de forma holística como foram
formados os museus universitários e enfatizada a sua importância no âmbito das
universidades. Também foi frisado que se trata de um seguimento bem constituído com o
estabelecimento de um comitê internacional para nortear seus processos, o UMAC do ICOM,
em cuja base de dados os museus da UFRN estão relacionados.
O gerenciamento de coleções museológicas também foi destacado nesta pesquisa. Para
tanto, foi levantado um breve histórico sobre como a documentação museológica foi se
estruturando ao longo do tempo e quais os principais organismos que tratam deste assunto, em
especial o CIDOC/ICOM. A partir deste levantamento foi possível explicitar em forma de
fluxo, pela primeira vez, o percurso do acervo de etnologia no MCC. E este material servirá
para embasar a política de acervo do MCC.
Sobre a preservação do acervo, tratou-se da importância da implantação de um sistema
informatizado bem estruturado para gerir as informações desencadeadas das coleções
mantidas em espaços museais. Este formato de sistema possibilita respostas imediatas e
proporciona a segurança dos dados extraídos delas. A ausência desta tecnologia torna as
coleções vulneráveis e subutilizadas.
Um aspecto relevante desta pesquisa foi perceber o que ainda tem a ser feito em
relação às coleções museológicas e o quanto ainda é precária a área de gerenciamento de
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coleções, apesar do considerável conteúdo científico, legislativo e normativo apresentado,
porém pouco praticado.
A criação de campos, como proposto nesta pesquisa, para a catalogação das coleções
de etnologia foi efetivada. Era necessário que as coleções do MCC estivessem incluídas em
um sistema institucionalmente informatizado, porém as intervenções devem perdurar mesmo
após a conclusão desta dissertação, na busca de melhorias para este sistema, não apenas para
atender a coleção de etnologia, mas sim, de toda a UFRN. Para tanto, grupos de servidores de
outras unidades estão se articulando em prol do estabelecimento do ACERVUS para que este
atenda as demandas informacionais de forma eficiente a todos os usuários e, por conseguinte,
a todas as coleções da universidade.
O ACERVUS caminha para se tornar um sistema que de fato possibilite o
gerenciamento das informações do acervo da UFRN. Deve-se ter em mente que apenas a
catalogação das coleções não permite o seu controle, como corretamente exigiu a auditoria
desta instituição. Para gerir as coleções de forma eficaz, o sistema deve possuir os requisitos
estabelecidos por normas e princípios exigidos para este campo de atuação. Da forma como o
sistema foi inicialmente proposto, cada gestor de coleções autorizado pela SINFO pode criar
campos a sua maneira, sem a preocupação de atender critérios já estabelecidos na área. Com
este mestrado em Gestão da informação e do conhecimento foi possível uma reflexão
aprofundada destas questões, para que a autora que também é gestora de coleções da UFRN,
pudesse propor, discutir e ponderar com propriedade sobre as intervenções adequadas no
sistema apresentado pela SINFO.
Ao apresentar o quase sexagenário Museu Câmara Cascudo inserido em uma
universidade, que mantém um sistema informatizado de referência nacional, o esperado era
que, a informatização de seu acervo já fosse uma prática comum. No entanto, o mesmo ainda
se encontra com um sistema de catalogação manual de seu rico acervo e sem o devido
gerenciamento de suas informações, mas que agora vislumbra alcançar os avanços
tecnológicos proporcionados pelo sistema ACERVUS, ainda que por imposição de órgãos
fiscalizadores. Diante deste fato, percebeu-se a fragilidade em que se encontram estas
coleções. Neste contexto, pode-se refletir sobre o pouco prestígio destas unidades nos espaços
universitários.
Para fortalecer esta premissa e indicar uma das maiores dificuldades enfrentadas neste
trabalho, a instabilidade dos assuntos abordados, cita-se o catastrófico acontecimento ocorrido
em setembro de 2018 com repercussão internacional no campo da museologia, que
transformou em cinzas uma das mais numerosas e importantes coleções do país, assim como
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parte de sua monumental e bicentenária sede, o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Com este
ocorrido, novas e urgentes medidas foram adotadas. O incêndio no Museu Nacional, um
museu universitário, que serviu de inspiração para a célula embrionária que gerou o Museu
Câmara Cascudo, provocou certo embaraço nesta pesquisa, que trilhava em uma legislação
sólida, instituída pelo IBRAM, e que pouco antes da conclusão deste trabalho se viu absorvida
pela Agência Brasileira de Museus (ABRAM). Essa nova entidade foi criada para tratar das
questões museológicas a partir da tragédia do Museu Nacional. Deste modo, é possível que
novas regras sejam implementadas na questão documental nos museus. Ao mesmo tempo,
este fato justifica ainda mais a preocupação no controle de acervos. Espera-se que a atenção
com o patrimônio público alcance um maior destaque no cenário nacional. Neste momento,
fica evidenciada a função de um sistema de gestão de acervo bem estruturado, que possa
conter informações sobre o que foi perdido ou do que pode ser recuperado a partir dos dados
precisos fornecidos por um sistema seguro e que esteja em um espaço cibernético que as
chamas não consigam destruí-lo.
Como relatado anteriormente, a instabilidade foi a principal dificuldade percebida
nesta pesquisa. O caso da criação da ABRAM foi apenas mais uma das muitas inconstâncias
que foram ocorrendo no caminhar deste estudo. Pode-se apresentar neste ínterim a
estruturação

das

coleções

do

MCC,

neste

campo

nada

parecia

sedimentado.

Concomitantemente a pesquisa, ocorreu à adoção de novos protocolos, novas exigências e a
criação de políticas relacionadas ao acervo do museu, o que fez com que a autora refizesse
alguns fluxos das informações que dialogavam com as coleções. O outro ponto também sem
estabilidade foi o Sistema ACERVUS, principal temática desta pesquisa que ainda não é um
sistema consolidado, portanto, apresentou constantes alterações e reavaliações no trajeto desta
dissertação.
Quanto aos louros desse mestrado, a autora cita o prazer em se ver completamente
imersa na documentação das coleções de etnologia, com descobertas que possivelmente não
ocorreriam de outro modo. Alguns destes achados surpreenderam a autora, que julgava deter
um bom conhecimento sobre a coleção da qual era responsável. Um exemplo foi o fato de
descobrir que algumas peças sob a guarda do MCC, estão cadastradas no SIPAC sob a
responsabilidade do Departamento de Artes, o que reforça a ausência de uma boa gestão
informacional sobre estes materiais.
Para apontar outros pontos positivos que esta pesquisa proporcionou, cita-se o
aprofundamento nos conteúdos sejam científicos, normativos ou legislativos que versam
sobre esta gestão da informação e documentação museológica, o que provocou o desejo da
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autora em reiterar a necessidade, como profissional, de apresentar as informações na
instituição sempre de forma explícita e sistematizada, para que assim sejam adequadamente
compreendidas, disseminadas e não descontinuadas. Com esta pesquisa as discussões sobre a
documentação das coleções ganharam mais notoriedade no espaço do MCC e desta forma um
maior comprometimento em alavancar o sistema ACERVUS.
Percebe-se que muito ainda tem que ser organizado nas coleções da UFRN para que a
informação flua de forma satisfatória, e que cada vez mais o usuário possa se debruçar neste
significativo acervo e assim, gerar mais conhecimento dando continuidade ao espiral de
conhecimento que um centro universitário se propõe a praticar.
Outro fator importante observado no sistema ACERVUS foi a ausência de critérios
fundamentados para definir o que deve ser inserido no sistema. Qual o tipo de coleção o
sistema se propõe a gerir. Da forma que está posto, deixa margem para dúvidas. A que o
sistema de fato vai atender? Aos museus da instituição? A todas as coleções
independentemente de existirem oficialmente? O que deve permanecer cadastrado no SIPAC
como patrimônio, que para tanto contempla um grupo de material intitulado: obras de artes e
peças para exposição? Isto ainda não está estabelecido, mas certamente deve ser uma
preocupação que deve ser considerada.
O Sistema ACERVUS na atualidade não está hospedado em nenhum site relacionado à
UFRN ou Unidades mantedoras de coleções. Desta maneira, como os usuários externos
teriam acesso a este sistema? Esse assunto já foi abordado em reuniões sobre o sistema e o
desenvolvedor informou que buscará solução para essa demanda.
Nesta pesquisa foi possível verificar que o ACERVUS ainda não atende de forma
plena as necessidades informacionais da instituição, principalmente no tocante aos processos
de controle para as eficientes tomadas de decisão. Contudo, o sistema já dispõe de campos
para a catalogação da coleção de etnologia, tanto os inseridos pelo sistema, quantos os
inseridos pela autora, deste modo à coleção de etnologia já começou a ser incluída no
ACERVUS e pode ser visualizada pelos usuários de uma forma geral. Como já foi
mencionado, as sugestões de alteração continuam acontecendo e provavelmente até o final
deste ano (2018) novas modificações serão apresentadas. E assim a partir de um sistema
estruturado será possível perceber as lacunas informacionais e tentar supri-la de forma ágil e,
principalmente, avaliando sempre a satisfação do usuário.
Ao analisar a trajetória do ACERVUS, observa-se que este sistema nasceu com a
finalidade de apenas manter uma catalogação das coleções, sem muitos anseios e o que se vê
hoje é um sistema que caminha na direção de ser capaz de gerir o expressivo acervo da
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UFRN, e assim, quem sabe, se tornar referência como os demais já existentes nesta que é
considerada uma das melhores universidades do país.
Neste contexto, espera-se que o sistema ACERVUS possa alcançar os seguintes
resultados: contenha campos que estejam em consonância com as normas e padrões de
excelência para que possa atender as necessidades informacionais, legais e éticas dos usuários
e do acervo; evite o retrabalho como forma de economizar recursos materiais e humanos;
evite duplicidade de informação; contribua para a preservação do acervo; evite pulverização
de dados (dissociação de informação); facilite o acesso e ampliação das investigações neste
espaço museal. Por fim, almeja-se que este sistema possa disponibilizar os dados do acervo,
transformando-os em informações e/ou conhecimento para usuários que deles necessitem, em
tempo hábil, no formato esperado e na quantidade apropriada.
Diante do que foi apresentado, dois pontos merecem destaques nesta pesquisa, o
pioneirismo em abordar o recém criado sistema ACERVUS e a discussão de gestão das
coleções da UFRN, pela ótica da gestão da informação, proporcionando uma conectividade
deste mestrado com um campo informacional ainda pouco explorado, os museus.
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ANEXO A: FICHA DO OBJETO DO ACERVO - CAMPOS PRÉ-DEFINIDOS

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (2018).
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ANEXO B: CONTINUAÇÃO DA FICHA DO OBJETO DO ACERVO – CAMPOS PRÉ-DEFINIDOS

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (2018)
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ANEXO C: CONTINUAÇÃO DA FICHA DO OBJETO DO ACERVO – CAMPOS CRIADOS PELO
USUÁRIO

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (2018)
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ANEXO D: CONTINUAÇÃO DA FICHA DO OBJETO DO ACERVO – CAMPOS CRIADOS PELO
USUÁRIO

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (2018)
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ANEXO E: CONTINUAÇÃO DA FICHA DO OBJETO DO ACERVO - CAMPOS CRIADOS PELO
USUÁRIO

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (2018)
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ANEXO F: TERMO DE MOVIMENTAÇÃO DE OBJETO

TERMO DE MOVIMENTAÇÃO DE OBJETO

DADOS SOBRE CONSERVAÇÃO DO ACERVO
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ANEXO G: CONTINUAÇÃO DO TERMO DE MOVIMENTAÇÃO DE OBJETO

Fonte: Adaptado do manual do setor de documentação do MCC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE (2016)
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ANEXO H: CAMPOS DE CATALOGAÇÃO RECOMENDADOS E CORRELAÇÃO COM OUTRAS
DIRETRIZES

ANEXO I: CONTINUAÇÃO CAMPOS DE CATALOGAÇÃO RECOMENDADOS E CORRELAÇÃO
COM OUTRAS DIRETRIZES

Fonte: . Como Gerir um Museu: Manual Prático (2015)
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ANEXO J: DOCUMENTAÇÃO RECOMENDADAS PARA O GERENCIAMENTO DA COLEÇÃO DE
ETNOLOGIA
DOCUMENTOS
Documento de intenção
Recibo para o cedente das obras
Dossiê do objeto ou laudo técnico
PRE-ENTRADA
Termo de aceite ou parecer técnico
Termo de devolução do acervo em caso de parecer desfavorável
Carta de agradecimento
Termo de compra
Termo de doação
ENTRADA
Termo de coleta
Termo de empréstimo
Termo de permuta
EMPRÉSTIMO
Termo de empréstimo
entradas
(entrada)
Termo de empréstimo
EMPRÉSTIMO
(saída)
saída
Sugestão: seguir a Instrução Normativa nº 4, do IBRAM, de 2 de
julho de 2018, que trata dos procedimentos para cessão de bens.
Transferência Conservação
Restauro
Exposição interna
CONTROLE DE
Pesquisa
LOCALIZAÇÃO E
Exames
MOVIMENTAÇÃO DO
Baixa
ACERVO
Divulgação/publicidade
Guarda
Reprodução (Fotografia, desenhos, 3D)
CATALOGAÇÃO
Ficha de registro
Relação de inventário. Seguir Resolução Normativa nº 2 do
INVENTÁRIO DO
IBRAM de 29 de agosto de 2014.
ACERVO
Livro de tombo on line.
ALIENAÇÃO
Processo pelo SIPAC
Fonte: Elaboração da autora, baseado principalmente no Ibram (resolução nº 4, julho de 2018, cidoc spectrum)
Os relatórios devem permitir a impressão por peça ou por movimentação
As fotografias registradas pela movimentação devem está associadas aos objetos a que se referem.
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ANEXO K: LISTA DE BENS DO SIPAC COM CORREÇÃO

Fonte: SIPAC. Acesso em 14 jul. 2018.
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ANEXO L: ACERVO DO MCC SOB RESPONSABILIDADE DE OUTRA UNIDADE
ACERVO REGISTRADO NO SIPAC
SOB A RESPONSABILIDADE DO
DEPARTAMENTO DE ARTES
PATRIMÔNIO

DENOMINAÇÃO

ACERVO DE ETNOLOGIA DO MCC

REGISTRO
MCC

1

1978015627

O ANJO 15 CMS.

C 5.005

2

1978015628

GIRAFA 18 CMS.

C 5.053

3

1978015629

O PASSARO DA VELHA 18 CMS.

C 5.070

4

1978015630

D.JOANA 19 CMS.

C 5.056

5

1978015631

MATUTO 19 CMS.

C 5.067

6

1978015633

MESTRE DOMINGOS 17CMS.

C 5.060

7

1978015635

GUADA 21CMS.

C 5.059

8

1978015636

JARAGUA 20 CMS.

C 5.062

9

1978015639

VAQUEIRO 22CMS.

C 5.076

10

1978015641

VIOLEIRO 21CMS.

C 5.114

11

1978015642

CATIRINA 20CMS.

C 5.054

12

1978015643

MATEUS 20 CMS.

C 5.065

13

1978015645

SEGUNDO GALANTE 21 CMS.

C 5.057

14

1978015647

SEGUNDA DAMA 17 CMS.

15

1978016251

JANGADA 12 CMS

C 5.063
C 9.044

16

1978016254

MADOMA 22 CMS

D 039

17

1978016256

FLECHA DOS CARAJAS 137 CMS

A 077

18

1978016257

FLECHA INDIGENA 202 CMS

A 078

19

1978016258

ARCO INDIGENA 198 CMS

A 077

20

1978016262

MADOMA DO DESTERRO 20 CMS

D 048

21

1978016263

CRUCIFICADO 42 CMS

D 051

22

1978016264

S]O MIGUEL 16 CMS

D 049

23

1978016266

TRIPTICO 23 CMS

D 050

24

1978016278

MADOMA DAS DORES

D 040

25

1978016279

VAQUEIRO 12 CMS

26

1978016295

CRUCIFICADO 35 CMS

27

1978016323

CONFISS]O 16 CMS

C 6.025

28

1978016324

RENDEIRA 13 CMS

29

1978016325

PILANDO DE CA[ULA

C 6.017
C 6.023

30

1978016327

VAQUEJADA 30X13 CM

C 6.018

31

1978016328

CASA DE FARINHA 30X15 CMS

C 6.015

32

1978016329

ENGENHO DE BENGUE 23X18 CMS

33

1978016344

AGOGO COM VARETA 29 CMS

34
35 a
257

1978016359

258

1978016368

CARNEIRO 8 CMS.
CONJUNTO DE EX-VOTOS COMPOSTO DE
223 PE[AS
CARGUEIRO DE CA[UAS 16 CMS.

259

1978016374

BONECA CARAJA 20 CMS

A 079

260

1978016375

BONECA CARAJA 9 CMS

A 081

261

1978016376

BONECA CARAJA 12 CMS

A 082

262

1978016380

FERRAMENTA OGUM

B 097

263

1978016384

ENFEITE DE ORIXA

B 093

264

1978016386

CORRENTE DE XANGO

B 099

265

1978016391

CAICARA PAULISTA 18X9 CMS

C 4066

266

1978016392

DESCANCO 12 CMS.

C 5.034

267

1978016394

VOLTANDO DA CA[A 18 CMS.

C 5.021

268

1978016396

TIRANDO COCO 24 CMS.

C 5.029

269

1978016398

MARIA BONITA 17 CMS.

C 5.028

270
271

1978016399

BOTANDO LENHA NO FOGO 25 CMS.

C 5.032

1978016400

FUGA P/O EGITO 10 FIGURAS 31X14 CMS.

C 5.008

1978016363

C 6.024
D 026

C. 6028
C 101.02a a
C 101.02b
C 1078
C 7.118 a
C 7.340
C 1.035

DENOMINAÇÃO

O Anjo e o Cão
Girafa
Passaro da Velha
Dona Joana
Matuto
Mestre Domingos
Guarda
Jaraguá
Vaqueiro
Violeiro e toadeiro
Catirina
Mateus
Segundo Galante
Segunda Dama
Jangada (mininatura)
Imagem de madona
Flecha carajá
Flecha
Arco indígena
Imagem de Madona do Desterro
Crucifixo
Imagem de São Miguel
Tríptico
Imagem da Madona das Dores
Vaqueiro
Crucifixo
Confissão
Rendeira
Pilando Caçula
Vaquejada
Casa de farinha
Engenho Bangue
Agogô com haste ou vareta
Carneiro
Ex-votos
Burro com caçuá
Boneca carajá
Boneca carajá
Boneca carajá
Ferramenta de Ogum
Idé
Corrente de Xangô
Caiçara paulista
Descanso
Voltando da caça
Tirando coco
Maria bonita
Botando lenha no fogo
Fuga para o Egito

181

272

1978016401

FORRO 10 FIGURAS 31X21 CMS.

C 5.023

273

1978016410

CAVALO C/CARGA 9 CMS.

C 1.070

274

1978016411

S]O JUDAS TADEU 24 CMS

275

1978016417

RETIRANTES 20X16 CM

276

1978016418

LAMPI]O TALHA 88X33 CMS

277

1978016419

LAMPI]O 14 CM

C 6.007

278

1978016420

MARIA BONITA 14 CMS

C 6.037

279

1978016421

FABIAI DAS QUEIMADAS 14 CMS

C 4.067

280

1978016422

BUDA 24 CM

C 6008

281

1978016423

ESPATULA 24 CMS

282

1978016424

IEMANJA 15X14 CMS

283

1978016425

CAJU-CURRIMBOQUE 8 CMS

284

1978016427

AMASSADEIRA DE ASSAI 14X12 CMS

285

1978016430

CARNEIRO C/SELA 8 CMS.

286

1978016432

CAO-CACADOR 8 CMS.

C 1.074

287

1978016453

VAQUEJADA 28 CMS.

C 5.007

288

1978016455

RETIRANTES 7 FIGURAS 24X12CMS.

C 5.038

289

1978016457

VIOLEIRO 6 CMS.

C 1029

290

1978016458

VIOLEIRO 6 CMS.

C 1130

291

1978016459

URSO DE 6 CMS.

C 1.139

292

1978016460

MACACO COMENDO BANANA 6 CMS

C 1.133

293

1978016462

RENDEIRA 4 CMS.

C 6.006

294

1978016464

CANTADOR SANFONEIRO 11 CMS.

C 5.087

295

1978016466

VIOLEIRO 21CMS.

C 1.135

296

1978016469

CONFISSOES 12 CMS.

C 5.093

297

1978016471

LADRAO DE GALINHAS 19 CMS.

C 5.119

298

1978016473

SENHOR DOS PASSOS 32 CMS.

299

1978016474

S.BENTO 42 CMS.

300

1978016478

FILO DE FOLHA MINIATURA 7 CMS

80 C 8019

301

1978016479

FILO DE FOLHA MINIATURA 5 CMS

80 C 8020

302

1978016481

CAIPIRA VIOLEIRO 18 CMS

303

1978016491

CANOA DE CAICARA PAULISTA 45 CMS

C 10.109

304

1978016497

MAQUINA COSTURA ANTIGA

s/registro

305

1978016505

FLAUTA DOS INDIOS BOROROS 23 CMS

A 060

306

1978016506

URUPEMA-DE-ARUM] INDIOS ANDIRAS

A 064

307

1978016509

MO-PEDRA DE LAGAR 20 CMS

308

1978016516

TAMBOR.INDIO MACU] 27 CMS

309

1978016524

PEGA-CUNHAT] 31 CMS

310

1978016526

PENTE DE CARAJA 14CMS

A 056

311

1978016922

N. S. DA PIEDADE

D 018

D 038
C 6.026
J 001

E 008
B 088
C 6.032.01 e
C 6.032.02
C 9.002
C 1.179

D 025
D 024

A 178

A 089
A 046.01 a
046.02
A 061

Forró [10 dançarinos + 03 tocadores]
Cavalo com canga
Imagem de São Judas Tadeu
Retirantes
Lampião
Lampião
Maria bonita
Fabião das Queimadas
Buda
Espátula
Sereia
Caju cornimboque [caju e castanha]
Amassadeira de açaí
Carneiro com sela
Cão caçador
Vaquejada
Retirantes
Violeiro
Violeiro
Urso
Macaco comendo banana
Rendeira
Cantador sanfoneiro
Violeiro
Confissão
Ladrão de galinha
Imagem Senhor dos Passos
Imagem de São Bento
Fifo de folha
Fifo de folha
São Gonçalo Violeiro
Canoa caiçara paulista
Máquina de costura
Flautas dos índios Bororo
Urupema de arumã
Mó pedra de lagar
Tambor
Pega-cunhatã
Pente carajá
N.S. Piedade

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
Esta tabela destaca os bens do MCC inequivocadamente sob a responsabilidade do Departamento de Artes da
UFRN no SIPAC. Estes bens referem-se ao acervo de Oswaldo de Souza, comprado em 1978. Porém das mais
de 700 peças adquiridas, apenas 311 constam no SIPAC.
Os erros de grafia foram propositalmente conservados como forma de ilustrar alguns percalços ocasionados por
sistemas informatizados e os problemas que podem ocasionar na busca da informação.
Percebe-se que nesta listagem as peças foram cadastradas uma a uma, exceto os ex-votos (sequencia 35 a 257).
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ANEXO M: TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM

