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Resumo 

 

Este trabalho relata a experiência com a coleção de homenagens do Senhor e Senhora 

Perillo e apresenta uma proposta de Sistema de Documentação Museológica para a mesma. 

Uma coleção, seja ela pública ou privada, requer procedimentos e instrumentos que auxiliam 

no seu controle e gerenciamento, na recuperação de informações intrínsecas e extrínsecas, 

resultando na preservação dos objetos. Esta proposta de Sistema de Documentação 

Museológica sugere que o controle e o gerenciamento sejam feitos através de procedimentos 

técnicos e instrumentos como: Política de Acervo, Sistema de Registro, Sistema de 

Numeração, Ficha de Entrada e Ficha de Registro. Autores como Baudrillard, Ceravolo e 

Tálamo, Ferrez, Hernandez, Nascimento, Pomian e Torres contribuem na construção deste 

pensamento. 

 

Palavras-Chave: Museologia. Coleção. Documentação Museológica. Marconi Perillo. 

 

Abstract 

 

This paper reports the experience with the collection of honors of Mr. and Mrs. Perillo 

and presents a proposal of a System of Museological Documentation for it. A collection, 

whether it is public or private, requires procedures and tools to assist in its control and 

management, in the recovery of its intrinsic and extrinsic information, resulting in the 

preservation of its objects. The proposed System of Museological Documentation suggests 

that the control and management should be made through technical procedures and tools such 

as: Collection Policy, Registry System, Numbering System, Data Entry Form and Registration 

Form. Authors such as Baudrillard, Ceravolo and Tálamo, Ferrez, Hernandez, Nascimento, 

Pomian and Torres contribute in building this thought. 

 

Keywords: Museology. Collection. Museological Documentation. Marconi Perillo. 
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Introdução 

 

Escolher uma proposta para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma tarefa 

árdua, sempre deixando uma dúvida até o final do processo, pois é durante as reflexões sobre 

o que trabalhar que nos debruçamos sobre os desafios a serem lançados e a maneira como 

atingir o melhor resultado.  

Sem saber se a escolha foi correta ou não, espero chegar a uma resposta nas 

considerações finais. Lancei-me em um desafio de grande risco, partindo do pressuposto de 

que tudo na vida é aprendizado. Joguei-me a mais um: a Documentação Museológica. 

Em meu primeiro curso de graduação em Comunicação Visual da Faculdade de Artes 

Visuais (FAV), também pela Universidade Federal de Goiás (UFG), realizei estágio no 

Museu Antropológico da UFG, durante o período de 1994/1999. No Museu, debrucei-me em 

um universo repleto de detalhes onde pude experimentar alguns. A experiência na Reserva 

Técnica, no Laboratório de Conservação com a higienização de imagens fotográficas, no 

preenchimento das fichas dos objetos etnográficos, e a participação em processos 

expográficos. Foi neste ambiente que vislumbrei uma possibilidade profissional próxima ao 

curso que estava finalizando e percebi que poderia conciliar uma profissão apaixonante e 

largos desafios. 

Já graduada, fui prestar serviço no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), que 

neste período atuava fortemente em exposições temporárias e serviços educativos. Lancei-me 

de corpo e alma a outro universo da Museologia, o atendimento ao público e o 

desenvolvimento de serviços que pudessem aproximar público e arte contemporânea. Sob o 

olhar atento e confiante, não só da Direção do MAC Goiás, mas também da Superintendência 

de Patrimônio Histórico e Artístico da antiga Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico 

Teixeira (AGEPEL), atual Secretaria de Cultura do Estado de Goiás (órgão ao qual o MAC 

Goiás estava subordinado), realizei vários trabalhos.  

Durante este percurso profissional sentia falta da graduação em museologia pela 

necessidade ética de uma profissão regulamentada. A profissão de museólogo é 

regulamentada através da Lei nº 7.287 de 18 de dezembro de 1984. No País existiam somente 

dois cursos de graduação, um em Salvador/BA e outro no Rio de Janeiro/RJ. Na década de 

2000, o Governo Federal implantou o Programa Reuni oferecendo maior número de vagas e 

outros cursos de graduação nas universidades públicas. Neste processo, o antigo 

Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (DEMU/IPHAN), atual Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), teve um papel 
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decisivo. A UFG lançou o primeiro vestibular para Museologia no ano de 2009 – com 

ingresso em 2010. Arremessei-me à empreitada de prestar novo vestibular e realizar um 

percurso já conhecido, porém sempre de grandes novidades.  

Neste período estava envolvida na organização da coleção de homenagens do Senhor 

Marconi Ferreira Perillo Júnior e da Senhora Valéria Jaime Peixoto Perillo. O trabalho 

consistia em identificar a coleção do casal, retirar as homenagens em papel dos vidros 

emoldurados
1
, acompanhar a reforma do local para acomodar este acervo, dentre outras 

tarefas.  

Ao escolher o tema para o trabalho de conclusão de curso procurei trazer ao corpo da 

academia um objeto de estudo prático onde a teoria museológica possa ser aplicada. Uma das 

discussões habituais nas salas de aula durante a graduação em Museologia é aliar a teoria 

museológica à práxis. Diante disso, proponho um sistema de documentação em museus para a 

coleção de homenagens do Senhor e Senhora Perillo através de alguns procedimentos técnicos 

e instrumentos. Como objetivos específicos, busco relatar a experiência em processo, refletir 

sobre a importância da Política de Acervo, sugerir um sistema de registro e de numeração e 

desenvolver instrumentos como a ficha de entrada e de registro com a finalidade do controle e 

gerenciamento da coleção e de suas informações, resultando na sua preservação. 

Para tanto, procurei responder algumas questões observadas neste objeto de estudo.  A 

primeira delas está centrada na escolha deste tema ao perceber que há uma lacuna sobre as 

informações extrínsecas de várias homenagens. Ao escrever sobre esta coleção, utilizo 

fundamentos teóricos da museologia que cabem neste contexto e, sob o viés da documentação 

museológica, emprego alguns procedimentos técnicos e instrumentos que visam garantir o 

controle e gerenciamento das informações referentes a cada item, resultando na preservação 

da coleção. Ao refletir sobre a contribuição que este trabalho possa trazer à área museológica, 

acredito que sua aplicabilidade e desfechos possam servir como reflexão através da avaliação 

das propostas aqui elencadas, e que o mesmo possa surtir frutos, ser consultado, pesquisado 

ou servir de inspiração para outros pensamentos. 

A metodologia aqui empregada perpassa pelo levantamento biográfico dos 

colecionadores, elaboração do relato de experiência frente a esta coleção, pesquisa 

bibliográfica sobre coleção, história da documentação e documentação aplicada em museus.  

Reflito sobre os instrumentos que podem assegurar o controle e gerenciamento da coleção e 

de suas informações, sobre a política de acervo, o desenvolvimento do sistema de registro e 

                                                           
1
 Os papéis são materiais frágeis (celulose) que sofrem deterioração facilmente quando não são bem 

acondicionados. 
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do sistema de numeração, as propostas de fichas de entrada e ficha de registro individual para 

os objetos e suas partes, quando existirem. 

Procuro agrupar neste trabalho elementos que possam contribuir e fortalecer minhas 

intenções no controle e gerenciamento do acervo, e das informações intrínsecas e extrínsecas, 

resultando na preservação do mesmo. 

Este trabalho foi dividido em três seções. Na primeira, intitulada: O Colecionador e 

sua Coleção, encontram-se as subseções Biografia Senhor Marconi Ferreira Perillo Júnior,  

Biografia Senhora Valéria Jaime Peixoto Perillo e a Coleção de Homenagens – meu olhar e 

ações, onde descrevo meu percurso, as ações nesta coleção e quantifico seus itens. 

Na segunda, Discussões Teóricas sobre Colecionismo e Documentação Museológica, 

estão inseridas: A Necessidade de Colecionar, onde utilizo os autores Pomian e Baudrillard 

como aporte teórico. Em Breve Percurso pela História da Documentação Museológica, 

trabalho a autora Torres para pontuar alguns momentos da história da documentação 

museológica. Na subseção Documentação Museológica para quê?, utilizo autores como 

Ceravolo e Tálamo, Ferrez e Hernandez, que contribuem não somente para a fundamentação 

teórica sobre definições e conceitos, mas são também imprescindíveis na delimitação das 

propostas.  

Na terceira seção, Da Teoria à Prática encontra-se a subseção Política de Acervo: uma 

necessidade, onde discuto as dificuldades para assegurar as informações referentes às 

homenagens e sua conservação. Em Proposta de Sistema de Registro para a Coleção de 

Homenagem utilizo a autora Nascimento (2009) no auxílio da divisão da coleção por 

conteúdos. Na Proposta de Sistema de Numeração sugiro uma adaptação em um dos sistemas 

apresentados por Nascimento. Na subseção Proposta de Ficha de Entrada e Ficha de 

Registro discuto a relevância destes instrumentos e apresento os modelos. 

Nas Considerações Finais procuro avaliar o caminho percorrido, e se as propostas de 

procedimentos técnicos e instrumentos poderão garantir o controle e gerenciamento da 

coleção. 
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1 O Colecionador e sua Coleção 

 

1.1 Biografia Senhor Marconi Ferreira Perillo Júnior 

 

O Senhor Marconi Ferreira Perillo Júnior nasceu no dia 7 de março de 1963, em 

Goiânia. Ainda criança mudou-se com sua família para o interior do Estado em Palmeira de 

Goiás, cidade de seus pais, Senhor Marconi Ferreira Perillo e Senhora Maria Pires Perillo. Ao 

retornar à capital do Estado de Goiás, cursou o ensino médio e concluiu o curso superior em 

Direito. 

Desde seu primeiro contato com o universo acadêmico envolveu-se com centros 

acadêmicos e, através da militância estudantil, iniciou sua trajetória política. Na década de 

1980 foi, por duas vezes, Presidente Jovem do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), tornou-se Assessor Especial do então Governador Henrique Santillo. Neste período 

conheceu Valéria Jaime com quem se casou e teve duas filhas. 

No início dos anos 90 elegeu-se Deputado Estadual, foi representante e coordenou a 

Frente Parlamentarista Ulysses Guimarães em Goiás. Logo quando eleito transferiu-se do 

PMDB para o extinto Partido Popular (PP), onde foi Presidente do Diretório Regional e 

elegeu-se Deputado Federal em 1994. Na Câmara dos Deputados foi vice-presidente da 

Comissão Regulamentadora do Sistema Financeiro Nacional, membro da Comissão de 

Constituição e Justiça e membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática. 

Em 1995 filia-se ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) onde permanece 

até hoje. Também foi vice-líder do partido e, em 1998 foi eleito Governador do Estado de 

Goiás concorrendo com Iris Rezende, neste período Ministro de Estado da Justiça no Governo 

de Fernando Henrique Cardoso.  

O Senhor Marconi firmou-se no cenário político local e nacional e foi reeleito 

Governador em 2002, obtendo 51,2% dos votos válidos. Em outubro de 2006, foi eleito 

Senador da República com 2.035.564, representando 75,82%, da votação no Estado de Goiás. 

Presidiu a Comissão de Serviços de Infraestrutura, atuou em diversas Comissões e chegou à 

Vice-Presidência do Senado Federal. Foi reeleito Governador do Estado em 2010/2014, em 

seu terceiro mandato. 
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1.2 Biografia Senhora Valéria Jaime Peixoto Perillo 

 

Nascida na cidade de Pirenópolis, em 5 de abril de 1963, Valéria Jaime Peixoto Perillo é 

formada em Direito. Como primeira-dama é presidente da Organização das Voluntárias de 

Goiás (OVG), onde coordenou vários projetos, dentre eles o Criança Cidadã, em 2005, o 

projeto Criança Brincando o Natal, que tem como foco a distribuição de brinquedos nos 

Municípios Goianos, além de Projetos como Meninas de Luz, que visa atender adolescentes 

vítimas de abuso e/ou exploração sexual ou gravidez precoce. 

Também foi responsável pela implantação do Programa Bolsa Universitária – concessão 

de bolsas de estudos a universitários que, em contrapartida, desenvolvem ações em projetos 

sociais do Estado, e implementou o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique 

Santillo (CRER), inaugurado em 2002, referência no tratamento de pessoas com necessidades 

especiais. 
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1.3 A Coleção de Homenagens – meu olhar e ações 

 

As homenagens foram reunidas pelo Senhor Marconi Perillo durante sua carreira 

política. Esses objetos são oriundos da esfera Municipal, Estadual, Federal e algumas 

internacionais, condecorações oficiais – comendas e seus respectivos diplomas, títulos de 

cidadão, diplomas de honra ao mérito, sócio benemérito, há grande volume de homenagens e 

mensagens populares, dentre outras. 

 As homenagens da Senhora Valéria são derivadas do papel de Primeira Dama e 

Presidente da OVG. Sua coleção é bastante semelhante a do Senhor Marconi, em menor 

volume. 

 O conjunto de homenagens do casal encontrava-se na fazenda com sede no Município 

de Pirenópolis, durante o processo foram deslocadas para Goiânia e posteriormente 

reconduzidas para Pirenópolis, cidade qual não havia profissionais da área de museologia, 

com isso a procura ocorreu em Goiânia, cidade onde reside o Senhor e a Senhora Perillo. 

No ano de 2006, fui recomendada pelo então Superintende de Patrimônio Histórico e 

Artístico da antiga AGEPEL, que também havia sido meu professor na FAV e a quem estive 

subordinada nos trabalhos realizados no MAC Goiás e no Salão Nacional de Arte 

Contemporânea de Goiás – Prêmio Flamboyant. Solicitaram-me um orçamento de prestação 

de serviço para a organização desta coleção. Fui à fazenda em Pirenópolis e, no próprio 

orçamento, destaquei que o local de guarda – devido à proximidade de uma represa e do 

volume de vegetação no local – pode ocasionar, num futuro próximo, a deterioração do 

acervo, principalmente pela umidade relativa do ar. 

Depois de alguns meses fui contratada e as homenagens foram trazidas para Goiânia em 

pequenos lotes, uma vez que seria extremamente dispendioso ir a Pirenópolis.  Ao receber os 

objetos, primeiramente fazia a higienização mecânica
2
 e o arrolamento em um caderno 

contendo os campos: homenageado, conteúdo, procedência, cidade, data, dimensão, material, 

e um campo para observações realizadas quando necessário. Os papéis encontrados em 

sanduíche de vidro emoldurado foram retirados para evitar possibilidade de deterioração
3
. As 

homenagens em placas de metal, também emolduradas, foram mantidas em seu suporte 

original. Estas não continham vidro podendo ser mantidas com suas características originais. 

                                                           
2
 Para papéis, o tratamento foi higienização com pó de borracha. Para outros suportes foi utilizado pincel macio 

para a retirada de sujidades. Nenhum procedimento de restauro foi realizado.  
3
 No período de 18 de agosto a 22 de novembro de 2008, o Museu Antropológico da UFG realizou o curso de 

Conservação de Bens Culturais, dividido em módulos. Um deles foi ministrado por Franciza Toledo (1959-2010) 

com quem tive a honra de aprender muito, e que me presenteou com todo o material (apresentação em 

PowerPoint) utilizado durante o curso – material que utilizo até hoje enquanto fonte de pesquisa.  
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Depois destes procedimentos, os papéis eram acondicionados em pastas – tipo maleta 

plástica, separados por assunto e colecionador. No caso das homenagens da Senhora Perillo, 

cujo volume era menor, os papéis foram mantidos em uma única maleta. As comendas, placas 

e outros suportes tridimensionais foram embalados em TNT (tecido não tecido) e colocados 

em caixas de papelão identificadas. Este procedimento foi adotado devido à falta de espaço 

físico para a guarda provisória até a conclusão da reforma do mesmo espaço onde os objetos 

estavam armazenados, um cômodo de aproximadamente 100 m
2
. 

Várias outras tarefas foram realizadas, uma delas foi a solicitação dos certificados das 

palestras proferidas pelo Senhor Marconi, participação em congressos, em seminários etc. 

Primeiramente realizei um levantamento detalhado na agenda profissional, contatei as 

empresas e instituições para requerer tais documentos, algumas vezes atendida de prontidão. 

Este trabalho durou aproximadamente seis meses, no ano de 2009. Neste período foram 

requisitados em torno de sessenta certificados e obtive cerca de cinquenta e sete. 

O arquiteto responsável pelo projeto planejou o mobiliário para que este atendesse ao 

mesmo tempo à guarda e exposição (Apêndice A, imagem 01 e 02). Neste processo participei 

ativamente no cálculo interno, planejados conforme as dimensões e características físicas dos 

objetos tridimensionais. Este trabalho foi realizado através de um levantamento detalhado, 

com a criação de tabelas separadas conforme dimensões. Para os papéis e fotografias, foram 

confeccionados dois armários com gavetas horizontais e também para pastas suspensas, 

seguindo as especificidades de dimensão. Para este cálculo foi mantida a mesma metodologia 

anterior e foram encomendados materiais próprios para o acondicionamento dos papéis. Vale 

ressaltar que para os objetos tridimensionais com base, foram realizadas divisões nos armários 

conforme o espaço interno. 

Na fazenda em Pirenópolis, o local de guarda destinado às homenagens era um cômodo 

dividido com paredes de alvenaria em quatro pequenas salas. O espaço foi reformado, 

ampliado com a retirada das paredes, criando um ambiente único. O forro em madeira pinus 

foi substituído por gesso, o piso de cerâmica foi trocado por porcelanato e o mobiliário foi 

confeccionado em Medium-Density Fiberboard (MDF). Neste período entreguei ao arquiteto 

uma justificativa para ser repassada ao Senhor Perillo, a necessidade da aquisição do 

mobiliário ser em aço com pintura eletrostática. Cheguei a reunir-me algumas vezes com o 

arquiteto e uma empresa reconhecida no mercado, de planejamento e confecção de mobiliário 

específico para reservas técnicas de museus. Creio que o alto investimento que seria 

necessário, foi decisivo na escolha pelo MDF.   
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A reforma do local e confecção do mobiliário perdurou por volta de dois anos, depois 

do espaço readequado. As caixas de papelão foram levadas para lá e, enquanto era 

confeccionado o mobiliário, foram colocadas sobre paletes afastados da parede. Foram 

preparados sachês de TNT com sílica gel
4
 a granel em dimensões variadas e distribuídos 

conforme as dimensões das caixas. Esta situação durou aproximadamente um ano e cinco 

meses. A sílica gel foi por várias vezes desembalada, disposta em formas e levadas ao forno 

caseiro em alta temperatura para voltar ao estado original e manter o mesmo desempenho na 

adsorção da umidade. A alteração da coloração azul para rosa indicava que o produto não 

desempenhava sua função.  

Depois do mobiliário pronto, iniciou-se a guarda dos objetos – primeiramente as placas 

de metal em estojos e as comendas – foi realizada em pouco mais de três meses em viagens 

constantes a Pirenópolis, no período de setembro a dezembro de 2010 (viagens de ida e volta 

no mesmo dia). Devido à quantidade de objetos e proximidade do final de ano, foi preciso 

fazer um trabalho lépido, e com isso perdeu-se o aproveitamento dos espaços, principalmente 

das gavetas, planejadas para a guarda das placas de metal em estojos. As gavetas foram 

projetadas conforme a altura dos estojos, para que não houvesse mais de uma sobreposição e 

nem sobrecarga de peso sobre eles, pois há grande volume deste material.  

Após a guarda foram identificadas algumas falhas no registro da localização do objeto 

no inventário. Será necessário refazer este trabalho, aproveitando melhor os espaços 

planejados, além de realizar a conferência da localização e novamente o registro fotográfico – 

neste período, a falta de um bom equipamento acarretou no registro de imagens com pouca 

qualidade. 

A seleção e a exposição de alguns objetos também foram realizadas durante este 

processo. As homenagens foram identificadas através de legendas em papel encaixados em 

suportes de acrílico, confeccionadas conforme disposição do mobiliário, pois, no espaço 

temos além das vitrines nos armários (Apêndice A, imagem 03), estantes de vidro fixadas nas 

paredes – módulos retangulares de duas prateleiras (Apêndice A, imagem 04). 

Durante o ano de 2011, sob minha orientação e coordenação deu-se continuidade a este 

trabalho. Todo este processo ocorreu com o apoio e auxílio de uma equipe de três pessoas do 

staff do Senhor Perillo, em regime de rodízio. As decisões no âmbito da sinalização dos 

armários, gavetas, prateleiras, pastas e jaquetas foram discutidas na maioria das vezes com a 

equipe já mencionada. 

                                                           
4
 A sílica gel é um composto oxigenado do silício, utilizado para a adsorção da umidade do ar em ambientes 

propícios a esta situação, diminuindo riscos de contaminação por micro-organismos. 
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Por ser uma coleção de personalidades públicas, esta é uma coleção aberta. Há entrada 

rotineira de homenagens, variando em menor ou maior escala. O trabalho consiste 

primeiramente em anotações em um caderno diário, depois em inventário em arquivo 

digitalizado. As homenagens são fotografadas e conduzidas à guarda definitiva na fazenda.   

Em meados de 2012, realizei o levantamento quantitativo dos papéis e fotografias 

conforme as dimensões, depois foram solicitados orçamentos em duas empresas (uma no Rio 

de Janeiro e outra em São Paulo), especializadas na confecção de embalagens específicas para 

a guarda de documentos, que foram adquiridas posteriormente. 

Feitas as encomendas, recebi o material em Goiânia, no início de 2013. Realizei o 

registro de cada homenagem através de fotografias. Para a guarda utilizei anverso e verso das 

jaquetas, que foram reunidas em dez por pasta, conforme orientação do fabricante. Os papéis 

maiores estão dispostos em jaquetas e sequencialmente em gavetas horizontais modelo 

mapoteca – separadas por assunto. 

Devido à quantidade de objetos, grande parte das homenagens tridimensionais como 

troféus, esculturas e placas – fixadas sobre bases de diversos materiais e dimensões – 

representativas da primeira gestão do Estado de Goiás, foram guardadas em outro cômodo na 

própria fazenda. Foram dispostas nas prateleiras de madeira abertas já existentes e cobertas 

com plástico bolha para minimizar a sujidade devido a condição atmosférica principalmente 

nos períodos mais secos
5
. Com a falta de condição ideal para a guarda destas homenagens, 

este local foi minimamente adaptado. 

A higienização das estantes e das homenagens foi realizada com apoio de parte da 

equipe. Neste ano de 2013, o Senhor Perillo solicitou que esses objetos fossem retirados do 

local temporário, registrados e encaminhados junto com o restante das homenagens no local 

de guarda definitiva. No mês de abril, estes objetos foram trazidos para Goiânia e desde então 

tem sido realizado o processo de inventário e registro fotográfico e reconduzidos a fazenda 

em Pirenópolis. 

Durante este período de tratamento da coleção do Senhor e Senhora Perillo, observei a 

dificuldade em obter informações extrínsecas referentes a cada objeto, os motivos pelos quais 

o Senhor e Senhora Perillo recebem as homenagens são os mais diversos. Decorre em um 

                                                           
5
 A vegetação no centro-oeste é o cerrado. O clima é bastante definido ocasionando praticamente dois períodos 

climáticos: um seco e outro chuvoso. O primeiro ocorre nos meses de abril a setembro e o segundo nos meses de 

outubro a março aproximadamente. As instituições que verificam o clima observam variações diárias tanto da 

umidade relativa do ar (UR) quanto da temperatura (T). Através do aparelho LogChart II observou-se na sala 

uma variação de aproximadamente  5ºC (32ºC e 24ºC) do meio da tarde para o meio da noite no período seco a 

variação  chega entre 27% a 40% da UR. Nos meses chuvosos a UR é elevada variando entre 60% a 84% e a T 

ficando em torno de 24ºC no início da manhã, 30ºC no final do dia. 
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número significativo de homenagens cujas informações são escassas, principalmente aquelas 

referentes às primeiras gestões públicas, não se sabe quem concedeu, quando, onde e porquê.  

Por ser um casal público com um vasto staff – assessores, seguranças, ajudantes de 

ordem, motoristas etc., creio que esta seja uma situação que contribui para a falta de 

informações referentes às homenagens. Por duas vezes tentei instruir as pessoas que 

acompanhavam os colecionadores, uma através de um assessor e outra pelo próprio 

colecionador, e não obtive resposta. 

Abaixo segue relação quantitativa de objetos do Senhor Marconi. Aqui estão 

classificados por assunto, aproximando da proposta de sistema de registro que será 

apresentada em outra subseção. 

 

__ HOMENAGENS SENHOR PERILLO UNIDADES 

01 Diplomas de posse, títulos doutor honoris causa e diploma 

de bacharel em direito 

21
6
 

02 Títulos de cidadania 165
7
 

03 Homenagens populares 1.020  

04 Comendas, medalhas e respectivos diplomas 320  

05 Títulos sócio benemérito, destaque, moção de aplauso, 

entre outros 

340 

06 Troféus 250 

07 Documentos (ofícios entre outros) 126 

08 Obras artísticas 130 

09 Fotografias de eventos  370 

___ TOTAL 2.744
8
 

 

A coleção da Senhora Perillo foi contabilizada, mas ainda não está dividida por 

conteúdo conforme as homenagens do Senhor Perillo. Este trabalho está em processo e tem 

                                                           
6
 Foram somados a estes, tanto as 2ª vias como as cópias autenticadas.  

7
 No ano de 2009, realizei um comparativo dos títulos inventariados com o website do Senhor Perillo que 

encontrava disponibilizado no período – não localizei durante a realização deste trabalho – e continha 05 títulos 

de cidadania que não foram localizados e, por conseguinte, não estão inventariados. São eles, de: Senador 

Canedo, Rio Quente, Firminópolis, Minaçu e Marzagão, todos do interior do Estado de Goiás. Há duas cópias de 

decreto, mas não há o título referente. São de: Itajá e Uruana, também cidades goianas.  
8
 Como já foi mencionado anteriormente existem vários objetos, principalmente tridimensionais, que estão sendo 

no momento inventariados, portanto, a soma das unidades não corresponde ao quantitativo exato, e sim 

aproximado. 
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cerca de 250 homenagens. É relevante ressaltar que as homenagens da Senhora Valéria 

condizem à mesma proposta de sistema de registro. 

Na proposta de um Sistema de Registro, apresentada adiante, poderão ser 

compreendidas as divisões das coleções aqui expostas. Para todas as coleções poderá haver 

alteração nas somas, ocasionando assim uma pequena diferença quantitativa, por alguns 

motivos já mencionados. 

No Apêndice A as imagens do local de exposição e guarda poderão ilustrar, de certo 

modo, parte do relato apresentado nesta subseção. 
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2 Discussões Teóricas sobre Colecionismo e Documentação Museológica 

 

2.1 A Necessidade de Colecionar  

 

Coleção é “um conjunto de objetos, conservados em grupo, que têm alguma relação 

entre si”. Este é o significado compreendido no senso comum do que é coleção e foi extraído 

do Dicionário Aulete Digital. 

Além do conceito acima apresentado procurei autores que pudessem contribuir na 

reflexão do porquê colecionar, dar tratamento especial e preservar objetos. Os teóricos 

Pomian e Baudrillard serão fundamentais na construção do entendimento de coleção e 

colecionismo. 

De acordo com Krzystof Pomian uma coleção é um conjunto de objetos, seja qual for 

sua natureza, que deve estar fora de sua atividade funcional/comercial, especialmente 

protegida e exposta ao olhar do público ou simplesmente por reunir tesouros escondidos. 

 

[...] uma coleção, isto é, qualquer conjunto de objectos naturais ou artificiais, 

mantidos temporária ou definitivamente fora do circuito das atividades 

económicas, sujeitos a uma proteção especial num local fechado preparado 

para este fim, e expostos ao olhar do público (POMIAN, 1984, p.53). 

 

O referido conjunto objeto deste estudo está exposto ao olhar de um público restrito. 

Não está exposto a qualquer cidadão com desejo de conhecer a coleção, porque as 

homenagens estão localizadas na fazenda do casal, no Município de Pirenópolis/GO, mas está 

à disposição do olhar das pessoas que frequentam a propriedade. O público é restrito, não que 

isso desqualifique a proteção e tampouco desmereça o tratamento ‘especial’ dado a ela. É 

possível que futuramente venha a ser disponibilizada tanto a pesquisadores, como à 

comunidade local e a todos que a desejarem ver.  

O conjunto de homenagens é de diversas categorias – foram recebidas durante suas 

gestões políticas e conferem atribuições que contextualizam estes percursos. Muitas são 

populares, oferecidas pelas ações governamentais e/ou sociais que desenvolveu, concedidas 

por instituições públicas e privadas. Não são objetos que deixaram de ter uso como nos aponta 

o autor: vagões de trens, espadas etc., não são objetos que perderam sua utilidade. Não são 

obras de arte que serviram de ornamentação e tampouco são objetos de valor econômico, não 

são tesouros escondidos em tumbas de grandes deuses, príncipes e faraós, nem mesmo 

presentes valiosos para reis que representavam ostentação e poder. São puramente 
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homenagens nos mais variados suportes, por ações consideradas merecedoras de 

reconhecimento, por quem as doaram, impregnadas de valor simbólico. 

Krzystrof Pomian considera uma coleção a ligação entre o visível e o invisível, que 

ocorre em variados níveis, desde a relação com os mortos e deuses do além. Os objetos são os 

intermediários do mundo real com o ‘espiritual’, “os do mundo de cá de baixo e os do mundo 

do além” (1984, p. 63). Para algumas culturas na Antiguidade, os objetos não estavam 

expostos ao olhar dos homens e sim dos deuses, seja por proteção ou através de oferendas. 

Esta ligação pode ocorrer também por meio de imagens sacras – atribuindo-lhes poder de cura 

e/ou milagre, entre outras atribuições de significados. A relação do visível com o invisível 

também acontece por objetos oriundos de locais nunca vistos, que representam o 

desconhecido. Objetos também podem representar a relação estreita do passado com o 

presente. 

 

O invisível é o que está muito longe no espaço: além do horizonte, mas 

também muito alto ou muito baixo. E é aquilo que está muito longe no 

tempo: no passado, no futuro. Além disso, é o que está situado num tempo 

sui generis ou fora de qualquer extensão, num espaço dotado de uma 

estrutura facto particular (POMIAN, 1984, p. 66). 

 

No texto Colecção, o autor concebe a ideia de que objetos e coisas não são sinônimos. 

Os objetos são semióforos, além de não terem utilidade estão fora do circuito econômico. São 

expostos ao olhar, em condição especial ou na relação do visível com o invisível. Já as coisas 

são apresentadas como tudo aquilo que tem alguma função ou utilidade.  

De acordo com Pomian, um personagem com ascensão e reconhecimento poderá ser 

considerado um homem-semióforo e este torna-se representante do mundo invisível no qual a 

ele são atribuídos determinados valores e significados. As homenagens, entendidas como 

objetos polissêmicos, poderão daqui algum período ser revestidas de valores não só 

simbólicos, mas também de valores econômicos. Por ser de um personagem ilustre, eleito três 

vezes Governador do Estado de Goiás, Senador da República, Deputado Estadual e Federal, 

compreendo o Senhor Perillo como um homem-semióforo.  

 

No topo destas encontra-se sempre um ou mais homens-semióforos, que são 

os representantes do invisível: dos deuses ou de um deus, dos antepassados, 

da sociedade vista como um todo, etc. Na base situam-se, pelo seu lado, os 

homens-coisas, que têm apenas uma relação indirecta com o invisível ou que 

não têm nenhuma, enquanto que o espaço intermediário é ocupado por 

aqueles que juntam, em diferentes graus, significado com utilidade. Esta 

organização hierárquica da sociedade é projectada no espaço: o lugar onde 
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reside o homem-semióforo – o rei, o imperador, o papa, ou o presidente de 

uma república – é concebido como um centro, quanto mais longe se está 

dele, mais longe se está também do invisível [...] (POMIAN, 1984, p. 73-

74). 

 

O homem-semióforo proposto pelo autor é aquele que ocupa determinada posição de 

representatividade social. É nesta condição que se coloca a diferença entre homem-coisa e 

homem-semióforo, este mantem a proximidade com o invisível, assumindo então um caráter 

determinante para ocupação deste lugar. Neste sentido, a Senhora Perillo e o Senhor Perillo, 

enquanto primeira-dama e governador, podem ser considerados como tal, pois, quanto mais 

longe se está deles, mais longe se está do invisível. A coleção de homenagens, hoje, não tem 

valor econômico, somente simbólico – mesmo que possa um dia vir a ter, na premissa de 

imortalizar um personagem público. 

Ao considerar o autor Baudrillard (1989), dentre vários argumentos sobre o objeto, 

situo-o em conformidade com Pomian, pois este também o considera abstraído de sua função 

utilitária – o objeto não pode ser possuído, conservando-o num estatuto subjetivo, perdendo 

sua função de utensílio e tornando-se então objeto de coleção. 

 

Em última instância, o objeto estritamente prático toma um estatuto social: é 

a máquina. Ao contrário, o objeto puro, privado de função ou abstraído de 

seu uso, toma um estatuto estritamente subjetivo: torna-se objeto de coleção 

(BAUDRILLARD, 1989, p. 94). 

 

Compreendo que a coleção de homenagens não perde o estatuto social, pelo contrário, é 

salvaguardada justamente porque ocorre a relação sócio-política que lhe atribui valores 

simbólicos. Os objetos são registros – são testemunhos de uma relação evocada por 

hierarquias sociais e representativas de poder e reconhecimento. 

Utilizo Baudrillard para contextualizar as semelhanças com o espelho, pois, as 

homenagens recebidas pelas ações de reconhecimento social abarcam a noção de “um espelho 

perfeito já que não emite imagens reais, mas aquelas desejadas” (idem, 1989, p. 98). As 

homenagens refletem, a imagem construída e desejada de bom gestor público, como um 

espelho. 

A relação citada pelo autor entre o objeto e o tempo, nos leva a refletir sobre a 

construção da perpetuidade. Ainda que o autor não trate estritamente desta maneira, cria um 

jogo de nascimento e morte, para conter o esquecimento que vem naturalmente, que faz 

pensar a coleção como uma tentativa de ultrapassar seu próprio tempo, como coloca: 
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O que o homem encontra nos objetos não é a garantia de sobreviver, é a de 

viver a partir de então continuamente em uma forma cíclica e controlada o 

processo de sua existência e de ultrapassar assim simbolicamente esta 

existência real cujo acontecimento irreversível lhe escapa 

(BAUDRILLARD, 1989, p. 104). 

 

O objeto torna-se testemunho de algo que jamais regressa. O acontecimento é 

irretornável, como cita Baudrillard, é um documento único num jogo de passado, presente e 

futuro, nas artimanhas de que se pretende construir. A imagem consolidada de um 

personagem num determinado tempo – ainda que a relação do colecionador com o objeto seja 

a mensagem ao outro, é ao mesmo tempo um discurso sobre si mesmo.  

 

Os autores trabalhados nesta subseção oportunizam as reflexões acerca das homenagens 

do Senhor e Senhora Perillo como um conjunto com tratamento especial, que as tornam 

objetos semióforos – fora da circulação de uso, permeadas de valor simbólico. Em 

conformidade com Baudrillard, este objeto assume um estatuto subjetivo, a ele é garantida 

uma permanência além do tempo real. Os objetos salvaguardados são colocados sob cuidados 

especiais, garantindo-lhes uma durabilidade maior. Servirão tanto ao presente quanto ao 

futuro como detentores de memória de um tempo pretérito. 

Na próxima subseção irei contextualizar sobre o viés da história de documentação 

museológica, dos processos de guarda e exposição, os instrumentos e procedimentos que 

asseguravam o controle dos objetos, desde a Antiguidade até meados do século XX. 
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2.2 Breve percurso pela história da Documentação Museológica 

 

Passearei rapidamente pela história da documentação na tentativa de construir um breve 

relato desde seus precedentes, os primeiros instrumentos utilizados para o controle das 

coleções, para na próxima subseção tratar da noção de documentação museológica na 

contemporaneidade. 

Desde a Antiguidade, era comum aos filósofos realizar procedimentos como as 

classificações de conhecimento e de objetos, bem como na Idade Média, as listas e inventários 

das coleções de templos e de Igrejas serviam para o controle dos objetos sagrados advindos 

dos ex-votos e como guia para os peregrinos.  

 

[...] en el mundo de la Antiguidad se produjo una importante classificación 

del conocimiento y de las cosas por parte de los filósofos y, referenciando a 

Bazin, señala como las coleciones de ofrendas votivas de los templos que se 

mostraban publicamente se inventariaban cuidadosamente
9
 (TORRES, 2002, 

p.75). 

 

Uma atividade comum neste período foi o inventário dos objetos dos príncipes e reis, 

das igrejas e conventos, dos templos sagrados para assegurarem seus tesouros, ou mesmo 

como testemunho dos personagens mais ilustres. São estes os instrumentos considerados os 

precedentes da documentação museográfica conforme a autora: 

 

[...] hasta la época del Renascimiento, los precedentes de la documentación 

museográfica se encuentran, principalmente, en los listados de los tesoros de 

los templos de la Antiguidad y del cristianismo, en los inventários de 

carácter testementario de los personajes de rango, así como en las guías para 

peregrinos de corte popular
10

 (TORRES, 2002, p. 83). 

 

No Século XV a administração das coleções artísticas era realizada muitas vezes por 

membros da família, por um administrador ou até mesmo por um artista. Quando uma coleção 

era administrada por um artista, este apontava seu olhar estético sobre a coleção e um 

administrador tinha outros conhecimentos, como a influência das escolas, técnicas artísticas, 

período etc. 

                                                           
9
 No mundo da Antiguidade se produziu uma importante classificação do conhecimento e das coisas por parte 

dos filósofos e, referenciando Bazin, assinala como as coleções de oferendas de ex-votos nos templos que se 

mostravam publicamente foram inventariadas cuidadosamente (tradução livre). 
10

 Até a época do Renascimento, os precedentes da documentação museográfica se encontram, principalmente, 

nas listas dos tesouros de templos da Antiguidade e do cristianismo, nos inventários de caráter testamentário dos 

personagens, assim como nos guias para peregrinos da corte popular (tradução livre). 
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Através dos inventários, era possível conhecer detalhadamente a coleção e este tipo de 

trabalho era realizado para as coleções de maior volume e valor.  Nos palácios de príncipes e 

reis, era um trabalho encomendado. Havia a função de cuidador das coleções reais.  

No Século XVI, com forte influência dos séculos anteriores e com os estudos 

realizados, as coleções naturais eram utilizadas para estudos minuciosos e pesquisas 

científicas. As coleções das igrejas passam de relíquias a objetos de estudos, portadores de 

informação e por isto são realizadas ordenações sistemáticas das coleções.  Neste período há 

um acúmulo muito grande de diversos outros objetos e uma proliferação das coleções naturais 

e artificias. São os chamados gabinetes de curiosidade ou câmaras das maravilhas. Outro 

motivo que acarretou nos inventários detalhados e catálogos impressos das coleções foi o 

prestígio social que este poderia render, além do conhecimento científico. As obras de artes 

ou antiguidades muitas vezes eram separadas ou retiradas das câmaras das maravilhas, seja 

para dispor em um gabinete de arte ou mesmo com o intento de decoração. 

Os catálogos tornam-se instrumentos detalhados de informações, muitas vezes através 

das coleções os estudos eram de personagens ilustres. Os catálogos de numismática eram 

detalhes das coleções de moedas, medalhas, continham imagens reais e informações gerais de 

cada objeto. 

 

A partir de estas colecciones numismáticas se publicaron catálogos con 

descripciones e ilustraciones de medallas y monedas, sobre todo a partir de 

la segunda mitad del siglo XVI. Jacopo Strada de Mantua, cortesano, 

arquitecto, anticuario y coleccionista, publicó un libro de medallas y 

monedas desde los tiempos de Julio César hasta llegar al emperador Carlos 

V (Epitome du Thrésor des Antiquitez), con ilustraciones y unas escuetas 

descripciones. Su propósito original había sido, no obstante, una publicación 

mayor que contuviese biografías de los emperadores y descripciones de las 

monedas y medallas asociadas
11

 (TORRES, 2002, p. 88). 

 

No século XVII, manteve-se a tradição dos catálogos de numismática com ilustrações e 

ricos detalhes das moedas e medalhas. Estes instrumentos em especial serviam neste período 

como objetos de ostentação, orgulho de seus proprietários. Também serviam para que o 

colecionador “También se buscaba que el coleccionista hiciese accesibles sus tesoros a los 

                                                           
11

 A partir destas coleções numismáticas publicaram catálogos com descrições e ilustrações de medalhas e 

moedas, sobre tudo a partir da segunda metade do século XVI. Jacopo Strada de Mantua um cortesão, arquiteto, 

antiquário e colecionista publicou um livro de medalhas e moedas desde o tempo de Julio César até chegar ao 

Imperador Carlos V (Resumo do Tesouro da Antiguidade) com ilustrações e algumas descrições das moedas. 

Seu propósito original havia sido, uma publicação maior que contivesse biografias dos imperadores e as 

descrições das moedas e medalhas associadas (tradução livre). 
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visitantes para que éstos apreciaran la rareza y la belleza de los especímenes sin tener que 

viajar a tierras distantes [...]
12

” (TORRES, 2002, p.109). 

Neste século inicia-se uma classificação das coleções. Surgem as coleções de objetos 

específicos, como de obras artísticas tornando-se coleções especializadas, sendo separadas do 

restante da coleção conforme sua natureza. 

É no século XVIII que os inventários passam a ser vistos como instrumentos 

documentais para o controle das coleções. Ocorre um novo sistema de ordenação adaptado 

aos museus de espécimes naturais. Uma tendência iniciada no século XVII de separar os 

objetos por especialidades ganha novo fôlego. 

 

Las grandes colecciones fueron reorganizadas y separadas por secciones 

según especialidades, como ocurrió en Viena en 1748, al separar los 

naturalia de la cámara de curiosidades y de la artística, para formar un 

gabinete de historia natural (Naturalienkabinett) y un gabinete de física y de 

«artes mecánicas» con instrumentos científicos y técnicos
13

 (TORRES, 2002. 

p. 119-120). 

 

As exposições temporárias de obras artísticas de coleções particulares promoviam, nos 

espaços acadêmicos e públicos, uma possibilidade de acesso à sociedade em geral. Surge o 

interesse pelas galerias de arte, que poderiam expor ao público de maior conhecimento 

artístico, e ao mesmo tempo garantir um reconhecimento social e político aos colecionadores. 

A idade da razão institui um novo paradigma de organização das coleções com critérios 

bem definidos, como os tratados sobre as melhores formas de expor as coleções, bem como os 

inventários e catálogos que afirmavam a nova maneira das concepções científicas da história 

da arte (TORRES, 2002, p. 122). Assim nascem os primeiros tratados museográficos. Um dos 

mais importantes foi um inventário detalhado com instruções de como expor e organizar uma 

coleção, a separação das coleções aparece com maior rigor. São as coleções naturais e 

artificiais, as discussões e investigações que propiciam o conhecimento científico e ganham 

cada vez mais importância definindo assim o cenário não só das coleções privadas, bem como 

dos museus neste período. Ainda era forte a concepção e organização das coleções conforme 

o gosto do colecionador, e esta era uma ideia defendida por alguns. 

                                                           
12

 “[...] tornasse acessível seus tesouros aos visitantes para que estes apreciassem a raridade e beleza dos 

espécimes sem precisar viajar a terras distantes” (TORRES, 2002, p.109, tradução livre). 
13

 As grandes coleções foram reorganizadas e separadas por seções segundo especialidades, como ocorreu em 

Viena em 1748, ao separar  naturália da câmara das maravilhas e da artística, para formar um gabinete de historia 

natural (Gabinete de História Natural) e um gabinete de física e de artes mecânicas com instrumentos científicos 

e técnicos (tradução livre). 
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Ainda no século XVIII, as galerias de arte exercem influências fortes na organização 

das coleções. A ideia de expor por escolas artísticas e ordem cronológica confere maior rigor 

científico e documental. Estes critérios também são mantidos nos catálogos impressos 

utilizados na difusão do conhecimento e concedendo prestígio aos colecionadores. 

         Somente no século XIX, surge a preocupação com outros instrumentos de 

documentação. As coleções aumentaram e foi necessário desenvolver fichas com 

preenchimentos manuais assegurando não só o controle do acervo como também informações 

mais detalhadas acerca do mesmo. É neste século que ocorre a formação e consolidação da 

documentação museológica. A formação profissional de conservadores corrobora para a 

qualidade dos trabalhos nos museus e o aumento das preocupações com monumentos 

artísticos e históricos. “En este siglo se consolida, por tanto, la documentación museográfica 

propriamente dicha, hasta llegar un momento en que sea una función imprescindible en la 

gestión de todo museo
14

” (TORRES, 2002, p. 173). 

Esta prática espalha-se por toda a Europa, países como França e Espanha aplicam 

legislação de proteção dos monumentos, garantindo assim uma normatização que pudesse 

atender de modo homogêneo as várias instituições museológicas. 

Tanto os museus como outros organismos estavam voltados a dar maior estrutura ao 

trabalho museológico. As discussões voltavam-se tanto para os serviços educativos como para 

a documentação museológica, com a finalidade de recuperar a informação das coleções para a 

difusão do conhecimento. Surgem as publicações especializadas dos trabalhos internos, da 

organização necessária para a gestão de museus. 

Os museus europeus no século XX, mantinham um trabalho minucioso que garantia a 

prática museológica, com a documentação atendendo as várias especificidades da coleção, 

desde a entrada, o controle na reserva técnica, a difusão de conhecimento etc. Cria-se então 

uma uniformização tanto nos procedimentos técnicos quanto nos instrumentos necessários. Os 

museus de coleções artísticas destacam-se neste cenário por utilizarem com maestria a 

administração de suas coleções. 

A normatização destacava três instrumentos necessários para o gerenciamento das 

coleções museológicas, o inventário do acervo – tanto o exposto quanto o guardado nas 

reservas técnicas, os registros – principalmente de entrada dos objetos nos museus, apontando 

as formas de aquisição, e o catálogo geral das obras em exposição com informações históricas 

                                                           
14

 Neste século se consolida, portanto, a documentação museográfica propriamente dita, até chegar um momento 

que seja uma função imprescindível na gestão de todo museu (TORRES, 2002, p. 173, tradução livre).                                                                                                      
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e artísticas que pudessem ser compreendidas pelo público visitante. O inventário e o catálogo 

eram considerados instrumentos científicos e o registro, documento administrativo. 

Desta forma a documentação museológica vem acompanhando as transformações 

sociais. Com os novos processos tecnológicos os museus vêm tentando aproveitar esses novos 

instrumentos para dar maior qualidade, principalmente no que se refere à produção e 

disseminação do conhecimento. Nesse sentido, o surgimento das novas tecnologias foi 

imprescindível à recuperação da informação. 
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2.3 Documentação Museológica, para quê? 

 

Através do conceito e definições sobre o que é documentação museológica, à frente 

tentarei empregar autores que possam a auxiliar na exposição de meus pensamentos acerca do 

assunto. 

Dentre as ações e funções das instituições museais, temos a salvaguarda
15

 e 

comunicação
16

 de seu acervo. Ambas constituem a cadeia operatória museológica sobre a qual 

trataremos da documentação como parte da salvaguarda em museus. 

 

A documentação de acervos museológicos, é o conjunto de informações 

sobre cada um de seus itens e, por conseguinte, a preservação e 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 informação em fontes 

de pesquisa científica ou em instrumentos de transmissão de conhecimento 

(FERREZ, 1994, s/p.). 

 

Na subseção anterior discorri rapidamente sobre o percurso histórico da documentação 

museológica. Aqui sinalizarei o trajeto da documentação no século XX, ao atingir 

essencialmente a necessidade de sua aplicabilidade na instituição museológica. 

Por muito tempo, a documentação museológica foi considerada a área mais pobre entre 

a biblioteconomia e a arquivologia, pois, entre essas, as normatizações e regras caminhavam 

ao encontro dos acervos pelo quais eram responsáveis, nos museus os trabalhos foram sendo 

realizados, sem maior atenção em sistematizar e utilizar métodos que servissem para tantas 

instituições de tipologias tão diferentes. 

Em meados de 1920, surge em Paris, a preocupação de utilizar instrumentos como 

fichas e etiquetas descritivas, que pudessem assegurar uma unidade no tratamento aos 

acervos, principalmente na circulação das obras de arte em trânsito para o exterior. 

A atividade especializada de documentação foi introduzida na área museológica pela 

bibliotecária Yvonne Oddon, na década de 1950 – ao ser criado o Comitê Internacional de  

Documentação (CIDOC) dentro do Conselho Internacional de Museus (ICOM) – então 

presidido por George Henri Rivière.  

                                                           
15

 Salvaguarda corresponde à documentação (inventário, catalogação, banco de dados, registro etc.) e 

conservação (referentes à higienização, conservação preventiva, restauração etc.). 
16

 Comunicação abrange expografia (exposição de longa duração, temporárias e/ou itinerantes) e ação educativo-

cultural (atendimento ao público, formação e capacitação de professores, cursos, materiais educativos etc.). 
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No Brasil, especificamente na Bahia, ainda na década de 1940, um livro
17

 sobre estudos 

de museus norte-americanos trazia considerações sobre o emprego de etiquetas para objetos 

museológicos. No anos 1950, no Rio de Janeiro, foi lançado um material
18

 que descrevia os 

procedimentos para preenchimento de fichas de registro para os objetos museológicos e que 

garantia uma série de campos, utilizados até hoje, como informações sobre aquisição, origem, 

dimensão, peso, conservação, localização etc. 

Outros trabalhos também contribuíram para uma sistematização da documentação 

museológica no Brasil, como citam Ceravolo e Tálamo (2007, s/p.):  Introdução à Técnica de 

Museus, de Gustavo Barroso (s/d.), influenciou gerações de profissionais de museus, e Museu 

e Educação, de F. dos Santos Trigueiros (s/d.). As mesmas autoras consideram que outras 

personalidades tenham contribuído para a área, mas pouco se tem registro. 

Com o passar do tempo e “à medida que aumentam as tarefas ao redor das coleções, a 

documentação, durante a década de 80, será considerada como um conjunto complexo de 

ações direcionadas sobre aqueles conjuntos” [...] (CERAVOLO; TÁLAMO, 2000, p. 242). 

Em 1986, é lançado Museu – Aquisição/Documentação de Fernanda Camargo Moro. 

Paulette Olcina
19

 registra no prefácio do livro que este, à época em que a revolução 

informática atinge o meio da cultura, é precioso aos profissionais dos museus brasileiros.  

Foi somente no final dos anos de 1990, com o avanço dos programas de computação, 

que de fato a documentação museológica recebe um novo estatuto e os museus passam a se 

ver enquanto prestadores de serviços de informação. 

Ao falar de documentação, é preciso falar de documento. De acordo com Joahanna W. 

Smit (2008, p. 11-12), há duas correntes sobre o estudo de documento. A pragmática, que 

surge na década de 1970, parte do princípio de que documento é um registro gráfico, 

fundamentalmente textual – neste contexto também está inserido o audiovisual. A outra 

corrente surgiu por volta de 40 anos antes, com Paul Otlet (ORTEGA e LARA, 2010), em 

uma abordagem que compreende o documento de modo mais abrangente, englobando tudo o 

que está na natureza.  

Na década de 1950, com o aprimoramento do conceito pelos seguidores de Otlet, 

documento passa a ser compreendido como evidência de um fato, tudo que estiver portando 

determinado registro, sejam símbolos, suporte ou tecnologia. Segundo Briet (apud SMIT, 

                                                           
17

 Museus para o povo: um estudo dos museus norte-americanos, de José Antônio do Prado Valladares (1946). 

Foi diretor do Museu do Estado da Bahia, em Salvador (CERAVOLO; TÁLAMO, 2007, s/p/). 
18

 Museu Ideal, escrito por Regina Leal (1958) (CERAVOLO; TÁLAMO, 2007, s/p/).. 
19

 Chefe do Centro de Documentação do ICOM, de 1973 a 1981, e Secretaria Adjunta também do ICOM, de 

1981 a 1985. 
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2008, p. 13), “qualquer índice concreto ou simbólico, preservado e registrado para 

representar, reconstituir ou demonstrar um fenômeno físico ou intelectual”. 

Neste sentido, o documento está investido de princípios de materialidade, 

intencionalidade, processamento e fenomenologia. O primeiro corresponde a suportes físicos, 

a matéria física, o segundo tem a intenção de tratar o objeto enquanto evidência de alguma 

coisa. No processamento, os objetos devem ser tratados enquanto documento e, por último, o 

objeto deve ser percebido na qualidade de documento. 

Bem próximo aos atributos acima mencionados, a autora Waldisa Russio (1990, p. 8) 

apresenta três princípios: documentalidade, testemunhalidade e fidelidade, que qualificam o 

objeto quanto a sua veracidade. O primeiro faz ligação direta da raiz do termo documento 

(docere, do latim ensinar), onde mais do que o simples fato de dizer algo a outrem, o 

documento proporciona experiência de aprendizado. A palavra testemunhalidade vem da raiz 

de testemunho (do latim testimonium, que significa atestar, testificar) e é uma prova para 

alguém de um fato ocorrido. A fidelidade está relacionada ao que é verdadeiro, representativo 

de algo. Para a autora, fidelidade não está necessariamente representando autenticidade, 

“fidelidade, em Museologia, não pressupõe necessariamente AUTENTICIDADE no sentido 

tradicional e restrito
20

” (RUSSIO, 1990, p. 8). 

Para Hernandez (2011, p. 131), ao atribuir valores e significados e ao criar um espaço 

exclusivo para sua salvaguarda, o objeto “Adquiere un estatuto simbólico que le lleva a ser 

expuesto y, al mismo tiempo, es un material que puede ser tratado documentalmente
21

” 

(HERNANDEZ, 2011, p. 131). 

Portanto, é necessário determinar procedimentos para a eficácia do controle do acervo, 

coleção privada ou pública, e estabelecer uma documentação que atenda às premissas de 

controle do conjunto de objetos e de seu conteúdo informacional.  

É neste sentido que a coleção de homenagens do casal Perillo será tratada, enquanto 

documentos repletos de valores e significados e que necessitam receber especial proteção, 

inseridos no contexto museológico. A coleção carece de alguns procedimentos técnicos e 

instrumentos para o controle e gerenciamento de seus objetos, suas informações intrínsecas – 

diretamente relacionadas ao suporte, e extrínsecas – que vão além da análise visual. 

Ceravolo e Tálamo (2007, s/p.), ao tratar de documentação, discorrem sobre o 

surgimento de duas tendências. Uma corrente é a reflexiva, que insere o objeto museológico 

                                                           
20

 Grifo da autora. 
21

 Adquire um estatuto simbólico que pode ser exposto e ao mesmo tempo, é um material que pode ser tratado 

documentalmente (HERNANDEZ, 2011, p. 131, tradução livre). 
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enquanto suporte de documentação importante para a pesquisa científica, introduzindo os 

museus como centros de documentação. A outra linha é tecnicista, por compreender a 

necessidade do acesso rápido aos objetos e consequentemente, aos registros correspondentes. 

Ela dá maior atenção ao controle das coleções museológicas através de referências cruzadas 

que podem ser recuperadas. 

 

O foco diferenciador entre uma e outra instala-se na abordagem do objeto de 

museu e nas funções da documentação uma privilegiando a necessidade de 

compreendê-lo, desvendando e registrando em detalhes, e a outra 

enfatizando os aspectos administrativos onde documentar coleções vincula-

se fortemente à idéia de eficiência no seu gerenciamento (CERAVOLO; 

TALÁMO, 2000, p. 243). 

 

A partir da entrada do objeto na instituição, há uma necessidade de sistematizar uma 

série de tarefas, etapas sucessivas de entrada, processamento interno e saída (disseminação da 

informação), e procedimentos às vezes simultâneos para o processamento técnico. Ao propor 

instrumentos como inventários, catálogos, modelos de fichas para descrever, classificar e 

analisar os objetos etc. é que surge o termo sistema de documentação museológica. 

É importante registrar que as autoras também citam a diferença entre Sistema de 

Documentação em Museus (SDMs), que está diretamente associado ao controle das coleções 

e particularmente ligado ao viés administrativo, e o Sistema Informativo Documentário em 

Museus (SIDMs), que está vinculado à ideia da informação. Este sistema requer a presença de 

índices remissivos. O cerne é, essencialmente, o tratamento das informações e demanda 

primordialmente o controle de vocabulário. 

 

[...] definem-se os limites entre a área de abrangência e a especificidade do 

SDMs (Sistema de Documentação de Museus) na sua abordagem do objeto 

concreto (o suporte), e as tarefas documentárias diretamente ligadas à 

organização da informação (os conteúdos), no interior de um SIDM (Sistema 

de Informação Documentária de Museu), subordinado a outras metodologias 

(CERAVOLO; TÁLAMO, 2000, p. 249). 

 

Ao utilizar um Sistema de Documentação em Museus para a coleção de homenagens, é 

necessário compreender a teia complexa de dados e conteúdos que um conjunto de objetos 

pode transmitir. É relevante ressaltar que dos centros de preservação – sejam eles arquivos, 

bibliotecas ou museus, este último é o espaço que salvaguarda e comunica objetos com 

características mais variadas.  
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Partindo do pressuposto de que os objetos são essencialmente documentos, suportes 

informacionais, fontes de informação para pesquisa científica e instrumentos de transmissão 

de conhecimento (FERREZ, 1994, s/p.), este trabalho chama atenção para a complexidade do 

SDMs. Seguirei a tendência tecnicista que, a priori, alcança o controle e gerenciamento deste 

acervo no que tange à sua localização. Neste sentido, creio que esta proposta é somente uma 

parte de um conjunto de procedimentos técnicos e instrumentos a serem implantados 

gradativamente na coleção que ora organizo. 

Há necessidade de implantar um SDMs para a coleção, mesmo que o espaço expositivo 

e de guarda seja reservado a um público restrito. É através de alguns procedimentos técnicos e 

instrumentos que a coleção estará sob um gerenciamento e controle. Futuramente, a 

ampliação desse sistema poderá acolher todas as informações referentes aos objetos e assim 

criar um banco de dados que facilite o acesso e disseminação da informação. 

 

Pero si el objetivo fundamental de estos últimos es conservar la memoria 

contenida en los documentos que hablan y describen las colecciones, habrá 

que prestarles una atención especial. No es de extrañar que los documentos 

sean considerados hoy el exponente claro de nuestra memoria colectiva y se 

hayan convertido en una fuente de información y conocimiento para todos 

aquellos que pretendan investigar las raíces de su propria historia
22

 

(HERNANDEZ, 2010, p. 137).  

 

Compreender o Sistema de Documentação Museológica e sua complexidade faz com 

que este trabalho proponha o controle e gerenciamento das homenagens através de uma 

Política de Acervo e de um Sistema de Registro. Deduz-se que a necessidade em aplicar um 

Sistema de Documentação Museológica à coleção de homenagens proporcionará ao 

colecionador – além do controle e gerenciamento do conjunto como um todo – manter sua 

história. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
22

Mas se o objetivo fundamental destes últimos é conservar a memória contida nos documentos que falam e 

descrevem as coleções, haverá de prestar uma atenção especial. Não é de se estranhar que os documentos sejam 

considerados hoje o expoente claro de nossa memória coletiva e sejam convertidos em uma fonte de informação 

e conhecimento para todos aqueles que pretendam investigar as raízes de sua própria história (tradução livre). 
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3 Da teoria à prática 

 

3.1 Política de Acervo: uma necessidade 

 

Utilizo a documentação museológica para garantir o controle e gerenciamento da 

coleção de homenagens e para propor um sistema de documentação aplicado a museus. O que 

será feito através de alguns procedimentos técnicos e instrumentos, dentre eles a criação de 

uma Política de Acervo que “serve como guia prático para o pessoal do museu” (LANDKIN, 

2004, p. 18), para delimitar as atividades internas correspondentes ao acervo.  

A Gestão de Acervo em Museus é uma ferramenta mais que necessária nas instituições 

museais, pois centraliza todas as atividades voltadas para um único objetivo: manter a missão 

do museu inclusa em todas as tarefas. A Política de Acervo é um dos instrumentos da Gestão 

de Acervo e servirá para ponderar as ações que aponto sobre dois eixos. O primeiro se refere 

às questões informacionais dos objetos, da dificuldade de agrupar informações extrínsecas 

sobre cada um. Para este será necessário validar algum instrumento e/ou procedimento que 

possa garantir a chegada e o registro dessas informações.  

Outra questão a ser tratada é a conservação preventiva do acervo. Como já explicitado 

em outro momento neste trabalho, a coleção está localizada na fazenda em Pirenópolis, 

próximo à represa e vegetação abundante. O clima em Pirenópolis é mais propício a variações 

de umidade relativa do ar e de temperatura devido à região serrana e grande quantidade de 

nascentes e quedas d’água.  

O mobiliário foi adquirido em MDF e existem artefatos confeccionados em sementes e 

outros materiais orgânicos que são fontes propícias a micro-organismos. Estes objetos estão 

atualmente separados e não foram deslocados ainda para o espaço, devido ao risco de 

contaminação do restante do acervo e do mobiliário. Para manter uma Política de Acervo que 

atenda ao conjunto das homenagens recebidas, é necessária a aquisição de mobiliário 

adequado, em aço com pintura de esmalte seco, para a guarda deste acervo. Creio que o 

mobiliário em MDF atenderá por médio prazo o restante do acervo. 

Em uma instituição museológica, há uma série de outras ações e documentos que aqui 

não foram discutidos e que são imprescindíveis para a criação, implantação e existência de um 

museu, seja ele público ou privado. Como: missão, visão, objetivos, termo de doação, dentre 

outros
23

.  

                                                           
23

 Documentos apontados na tabela de sugestão do Manual Prático: Como Gerir um Museu (ICOM, 2004, p.19). 
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 Vale salientar que nada impede que esta coleção particular se torne um museu, 

ressaltando a relevância e necessidade de adequação às normatizações legais em âmbito 

nacional, principalmente àquelas estabelecidas pelo Estatuto de Museus
24

. 

Por tratar-se de uma coleção privada, mesmo que a escolha adotada tenha levado a 

utilizar a documentação aplicada em museus, é necessário elucidar que este conjunto não é 

compreendido como um museu. De acordo com o Ibram
25

, museu é uma instituição com 

personalidade jurídica própria ou vinculada a outra pública ou privada, a serviço da sociedade 

e de seu desenvolvimento e que apresenta características singulares.  

Esta coleção é de regime aberto
26

, pois as homenagens do Senhor e Senhora Perillo são 

recebidas em atuações nas gestões políticas. A forma de aquisição é somente através de 

doações – são homenagens concedidas como reconhecimento, seja pela população civil ou 

pelas instituições, privadas e públicas. 

Essas homenagens são das mais variadas, desde uma mensagem de gratidão escrita a 

punho, um título de doutor honoris causa (menos frequente), título de cidadania de 

municípios goianos e de outros estados, condecorações de alta patente, até lembranças como 

miniaturas de um carro de boi, artesanatos, livros, imagens sacras, dentre outros. São itens que 

o casal recebe principalmente em viagens ao interior do Estado de Goiás. 

Conforme as homenagens vão sendo recebidas, realizo uma pré-seleção do que vai para 

o espaço reservado a esta coleção. Os livros, CD’s e DVD’s são repassados para a 

bibliotecária que periodicamente realiza o registro e catalogação. As imagens sacras, rosários 

e outros objetos referentes ao catolicismo
27

, são encaminhados ao escritório ou reunidos com 

o restante do conjunto sacro, e acomodados em um espaço com prateleiras abertas de madeira, 

ambos na fazenda em Pirenópolis. 

Há um volume considerável de lembranças, de objetos artísticos que não constam 

informações. Não há como saber de onde vieram, quem os fez, quando foram produzidos, em 

que eventos, quem os concedeu etc. Há um vácuo de informações e a necessidade de 

minimizar esta lacuna. 

 

 

 

                                                           
24

 Lei 11.904/2009, que entre outras providências, cria o Estatuto de Museus, regulamentado pelo Decreto nº 

8.124 de 17 de outubro de 2013.  
25

 Website do Instituto Brasileiro de Museus. Disponível em: <http://www.museus.gov.br/museu/> Acesso em 

27 nov. 2013.   
26

 Sempre haverá entrada de objetos nesta coleção de homenagens. 
27

 O Senhor Perillo tem o desejo de construir uma Capela. 
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3.2 Proposta de um Sistema de Registro para a Coleção de Homenagens 

 

A proposta de um sistema de registro ocorre por considerar a necessidade de uma das 

principais etapas do SDMs. Nesta subseção, trataremos da proposta de separação da coleção 

por conteúdos semelhantes. Na próxima subseção, será apresentada a proposta de numeração 

para posterior marcação individual (temporária e definitiva) dos objetos, visando 

prioritariamente o controle e gerenciamento do acervo. 

Segundo Nascimento (2009, s/p.), “um sistema de registro, sendo que, cada museu a 

depender do seu acervo, cria o seu sistema objetivando responder as necessidades dos objetos 

da sua coleção [...]”. Por ter familiaridade com a coleção, creio que poderei propor um 

sistema que atenda tais necessidades. Diante deste pressuposto, a opção foi criar conjuntos 

dentro da coleção, indicando grupos separados por assuntos semelhantes, numa perspectiva 

que apoie não só o controle, bem como reconheça o quantitativo de cada conjunto, 

“permitindo a identificação e o controle dos objetos que estão na instituição em caráter 

permanente e temporário” (NASCIMENTO, 2009, s/p.). 

O acervo, oriundo de doações, é composto de títulos de cidadão, comendas e respectivos 

diplomas, títulos de sócio benemérito, honorário, homenagens populares, troféus, diplomas de 

posse das gestões públicas etc., nos mais variados suportes físicos, desde placas em metal, em 

estojos ou emolduradas, papéis, cartazes, desenhos, objetos em vidro, algumas comendas em 

ornamento tiracolar
28

, entre outros. 

O desenvolvimento da proposta de um sistema de registro levou em consideração as 

semelhanças da coleção das homenagens, que contemplam o mesmo assunto/conteúdo. 

Seguem abaixo as definições para a divisão de coleções: 

 

Conjunto 01 – diplomas públicos: Neste grupo encontram-se os diplomas de posse nos 

cargos de gestão pública, os títulos de doutor honoris causa concedidos por universidades, 

como UFG, UEG e da CESUT (Associação Jataiense de Educação, Centro de Ensino 

Superior). É relevante registrar que os documentos expedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral 

têm a 2ª via de todos os diplomas de posse e, em alguns casos, também há 3ª via de alguns 

dos diplomas. Neste conjunto está inserido o Diploma de Bacharel em Direito. O suporte 

predominante é o papel. Há uma variação de materiais entre papel e placas de metal em 

estojos ou emolduradas. 
                                                           
28

 Faixa de material maleável, atravessada de um lado do pescoço para o lado oposto do corpo e passando por 

baixo do braço. Dicionário Aulete Digital. Disponível em: < http://www.auletedigital.com.br/> Acesso em: 28 

out 2013. 
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Conjunto 02 – títulos de cidadania: Concedidos pelas Câmaras e Prefeituras Municipais no 

Território Nacional. Os suportes são variados, predomina o papel mas existem títulos em 

placas de metal em estojos ou emolduradas. 

 

Conjunto 03 – homenagens e mensagens populares: São todas as homenagens de 

agradecimento ou reconhecimento pelas ações realizadas. Manifestações de carinho, 

homenagens de formandos de cursos universitários, de instituições públicas ou privadas.  Este 

conjunto tem vasta variedade de suportes, placas de metal, mensagens e cartazes escritos à 

mão etc.  

 

Conjunto 04 – comendas, medalhas e seus respectivos diplomas: São medalhas, e 

comendas das mais variadas estirpes, desde condecorações de alta patente como Comenda da 

Ordem do Mérito do Exército Brasileiro, Comenda da Ordem do Mérito Tiradentes/Minas 

Gerais, das Forças Armadas, medalhas de olimpíadas de jogos intercolegiais, dos jogos de 

funcionários públicos etc. Existem várias comendas que formam um conjunto, entendido 

como um objeto e seus desdobramentos (partes). Inclui-se o diploma referente a determinada 

condecoração. Há situações em que as comendas/medalhas não estão acompanhadas dos 

respectivos diplomas e vice-versa. Esta coleção mantém um leque considerável de materiais – 

principalmente por reunir conjuntos de objetos, desde tecido, metal, bronze, estojos 

revestidos, papel, pastas etc. 

 

Conjunto 05 – títulos: Neste conjunto encontram-se os títulos de destaque, título político do 

ano, sócio honorário, títulos de mérito, de sócio benemérito, moção de aplauso e menção 

honrosa de instituições públicas e privadas. Os suportes físicos são variados, sendo a maioria 

papel. 

 

Conjunto 06 – troféus: São troféus e taças correspondentes às homenagens que são 

concedidos a uma personalidade em público, por comemoração de alguma vitória, de alguma 

conquista e/ou reconhecimento. Os suportes físicos são na maioria tridimensionais, em 

diversas dimensões e materiais. 

 

Conjunto 07 – documentos: São documentos de vários conteúdos, como o compromisso de 

Governador na primeira gestão frente ao Estado de Goiás, lavrado em Cartório, Lei Orgânica 

do Município de Jataí, entre outros. Os materiais em geral são papéis. 
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Conjunto 08 – artística: Neste conjunto estão reunidos objetos de artesanato, trabalhos 

artísticos, esculturas em pedra sabão, retratos, gravuras, pinturas etc. Os suportes são 

heterogêneos. 

 

Conjunto 09 – fotografias: Este conjunto é composto por imagens do casal em eventos 

públicos. Não estão somadas neste grupo fotografias familiares, nem as imagens dos objetos 

que estão sendo realizadas durante o processo de guarda.  

 

A classificação acima proposta para a coleção de homenagens visa, principalmente, o 

controle e gerenciamento do acervo, de suas informações intrínsecas e extrínsecas. A 

separação por semelhança de conteúdo proporcionará a recuperação rápida tanto do objeto 

físico como da informação, e ainda poderá auxiliar na quantificação da coleção. 
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3.3 Proposta de um Sistema de Numeração 

 

O sistema de numeração aqui proposto condiz com os conjuntos acima apresentados e 

pretende suprir o controle e gerenciamento das homenagens. A autora Nascimento, em curso 

sobre documentação em museus, realizado no Museu Antropológico da UFG em 2009, 

apresentou cinco sistemas de numeração. 

 

Cada museu vai definir qual sistema de numeração mais adequado para o 

acervo que possui, assim, é o acervo que vai nos dizer qual o sistema mais 

apropriado e que venha a responder as necessidades da coleção. Desta forma 

se faz necessário um conhecimento dos objetos e suas características para a 

escolha do tipo de Numeração (NASCIMENTO, 2009, s/p.). 

 

As autoras Ceravolo e Tálamo falam sobre a necessidade da marcação do objeto, 

assegurando que o número é o que permite o acesso físico a ele. 

 

A garantia do acesso físico ao objeto, uma prioridade, fica assegurada com a 

atribuição de números aplicados concomitantemente ao suporte e aos 

múltiplos registros [...], formando não só um elo entre registro e outro, mas 

também entre registros e objetos (CERAVOLO, TÁLAMO, 2000, p. 245). 

 

Abaixo apresentarei os cinco sistemas de numeração já indicados e alguns exemplos 

para facilitar sua compreensão. Proponho também a realização de uma adaptação em um dos 

sistemas para a coleção de homenagens. 

O Sistema Corrido corresponde a um só número. Neste sentido, é apenas o registro de 

cada unidade do acervo que, de forma sequencial, controlará cada objeto e suas partes.  

 

Ex 1: 001 

                   Corresponde a um objeto 
 

 

Ex 2: 004.a 

                          Parte do conjunto do objeto 

                  Corresponde ao quarto objeto  

 

 

O Sistema Alfa Numérico é um dos mais usados nas instituições museológicas, 

segundo a autora Nascimento (2009, s/p.), podendo ser preservada mais de uma informação 

correspondente a cada objeto. É composto primeiro com a sigla da instituição, depois o 
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número individual do objeto e suas partes, quando estas existirem. Creio que este sistema não 

corresponde à coleção, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento, pois a divisão 

por conjunto, conforme a proposta, permitirá maior controle quantitativo de cada conjunto, 

além de facilitar a recuperação de dados, bem como dos objetos.  

 

Ex 3: MAE003 

                            O número do objeto 

                     Museu de Arqueologia e Etnologia 

 

Ex 4: MAE037.c 

                                   É a terceira parte do conjunto              

                            É o trigésimo sétimo objeto dentro do MAE 

                       Museu de Arqueologia e Etnologia 

 

O Sistema Bipartido consiste em duas informações básicas, sendo que a primeira 

corresponde ao ano, que pode ser o de produção ou de entrada do objeto na instituição e, o 

segundo número, corresponde ao objeto individual e suas respectivas partes, quando 

existirem. É necessário que, independentemente da escolha, seja de produção ou entrada na 

instituição, todos os objetos contenham a informação do ano. O quantitativo deverá ser zerado 

a cada ano. Para obter o quantitativo total do acervo, será necessário fazer as somas anuais.  

 

Ex 5: 1999.189 

                              Corresponde ao registro do objeto 

                    É o ano de produção ou entrada do objeto no museu  

 

Ex 6: 2000.005 

                              Quinto objeto  

                    Ano em que o objeto foi produzido ou deu entrada no museu 

 

O Sistema Binário Sequencial corresponde aproximadamente ao sistema bipartido. A 

diferença é que este, independente do ano (produção ou entrada institucional), segue uma 

sequência quantitativa. Não é zerado anualmente como no sistema bipartido. 
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Ex
 7
: 2012.098 

                               É o nonagésimo oitavo objeto – independente do ano 

                     É o ano em que o objeto foi produzido ou deu entrada na instituição 

 

O Sistema Tripartido foi criado para subsidiar as instituições que trabalham por 

coleção, por doador, material etc., sendo que a cada mudança de lote inicia-se uma nova 

contagem. Para este sistema, o primeiro número também corresponde à data, o segundo 

corresponde ao conjunto e o terceiro número ao objeto dentro de um grupo específico. Os 

desdobramentos, quando existirem, deverão ser trabalhados como nos outros sistemas 

apresentados. 

 

Ex 8: 1973.I.006 

                                 Objeto dentro do conjunto I 

                         Primeiro conjunto  

                         Ano de produção ou entrada do objeto na instituição 

 

Ex
 9
: 1973.III.003.a 

                                           Primeiro desdobramento ou parte 

                                 Terceiro objeto deste conjunto      

                                  Terceiro conjunto 

                      Ano de produção ou entrada do objeto na instituição 

 

Para a coleção de homenagens do Senhor e Senhora Perillo a proposta de adaptação será 

no sistema bipartido, pois creio que esta auxiliará em um melhor controle e gerenciamento do 

objeto.  

Portanto, a proposta de adaptação consistirá em manter as siglas do Senhor Marconi 

Perillo – MP, e da Senhora Valéria Perillo – VP à frente da numeração, o que permitirá 

reconhecer o homenageado, que aqui é considerado um dado essencial, saber a quem pertence 

o objeto. O segundo elemento, um número com dois dígitos, seguido de um ponto, distinguirá 

o conteúdo principal do objeto - se é uma homenagem popular, ou um título de sócio 

benemérito – por exemplo. O terceiro elemento determina o quantitativo do objeto dentro do 

conjunto específico. Os desdobramentos serão identificados por letras minúsculas. Os 

conjuntos acima mencionados estão separados por conteúdo, e isto permitirá reconhecer o 

quantitativo de objetos dentro de cada grupo.  
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Abaixo seguem exemplos para elucidar a escolha: 

 

Ex
 
10: MP01.01 

                                   

                                É o primeiro objeto registrado deste conjunto 

                          Conjunto 01 – diplomas públicos 

                    Marconi Perillo 

 

Ex
 
11: MP03.135.a 

                                    Indica o desdobramento do objeto 

                               Número do objeto 

                          Conjunto 03 – homenagens e mensagens populares       

                     Marconi Perillo 

 

Ex
 
12: VP02.01  

                       Corresponde ao objeto 

                 Conjunto ao qual pertence o objeto – título de cidadania 

                     Valéria Perillo 

 

Ex
 
13: VP04.06.a 

                                    Corresponde ao desdobramento do objeto 

                    É o sexto objeto registrado no conjunto 

                Determina o conjunto ao qual o objeto faz parte – comendas  

                    Valéria Perillo 
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3.4 Proposta de Fichas de Entrada e Ficha de Registro 

 

A ficha de entrada é um instrumento individual para cada objeto, preenchida no instante 

em que o objeto chega às mãos do responsável pelo acervo. Corresponde às informações 

básicas da homenagem. Abaixo apresentarei o modelo proposto. 

 

 

FICHA DE ENTRADA 

Objeto: 

Homenagem de: 

Material: 

Procedência:                                                                                 

Concedido por:  

Evento:                                                                                      Data: 

Cidade:                                                                                      Estado: 

Responsável pela entrega:                                                       Data:  

Observações: 

 

 

A ficha de registro é um instrumento também individual que manterá o maior número 

de informações do objeto. Quando existirem desdobramentos, estes deverão ter uma ficha 

individual, sendo necessário registrar em cada ficha a quantidade e numeração dos mesmos. 

Constará também uma imagem do objeto para completar o controle de cada item da coleção. 

É importante esclarecer que o modelo de ficha apresentado a seguir deverá ser testado antes 

de ser adotado como instrumento, para verificar se atende à diversidade de objetos desta 

coleção. Mesmo que tenha sido confeccionada exclusivamente para este fim, será necessário 

conferir, garantindo sua eficácia em relação a todos os objetos da coleção de homenagens. 

Na aplicação destes procedimentos técnicos e instrumentos será necessário desenvolver 

futuramente um manual de uso/preenchimento e ter uma equipe técnica para realizar estas 

ações, garantindo que todos os campos sejam uniformemente preenchidos, mantendo uma 

eficácia na geração e recuperação do objeto e de suas informações. 



 44 

 

FICHA DE REGISTRO 

 

Nº de registro:_______________________________        

Localização/Armário:_________________________ 

Prateleira/Gaveta:____________________________    

Pasta:___________________ Folha:_____________ 

 

 

Objeto:___________________________________________________________________________ 

Homenagem de:____________________________________________________________________ 

Procedência:_______________________________________________________________________ 

Data:_________________________________________________________Horário:_____________ 

Concedente:_______________________________________________________________________ 

Local:__________________________Cidade:_______________________Estado:______________ 

Desdobramentos:___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

DIMENSÕES: 

Altura:__________________________________Largura:__________________________________ 

Comprimento:____________________________Profundidade:_____________________________ 

Diâmetro:________________________________Espessura:________________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

Material:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Autor/fabricante:________________________________Origem:____________________________ 

Técnica:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Estado de conservação:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Descrição:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Histórico:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Responsável pela entrega:___________________________________ Data:_____________ 

OBS:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Fotografia/localização:________________________________________________________ 

Fotógrafo:_________________________________________________ Data:____________ 

Nº de registro: ______________________________________________________________ 

  

     

Responsável pelo registro:__________________________Data:______________________ 

 

       

Imagem A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Imagem B 
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Considerações Finais 

 

Durante a construção deste trabalho, as discussões durante as reuniões de orientação 

foram imprescindíveis. Para fundamentar as noções que já conhecia, utilizei teóricos que me 

provocaram reflexões, algumas sendo aprofundadas e outras modificadas no percurso deste 

trabalho. 

Dialogar sobre coleção e percorrer autores como Pomian e Baudrillard me fez retornar à 

minha origem, minha coleção de memórias, que nada mais é, que a relação do invisível que 

volta e meia torna-se visível. Baudrillard foi suporte teórico durante minha primeira 

graduação. Nas artes visuais, o olhar sobre o autor estava permeado pelo papel da arte 

contemporânea. Entretanto, retornar a Baudrillard foi relevante para amarrar o entendimento e 

os argumentos sobre coleção, sobre o estatuto subjetivo que ocorre com o colecionador, o 

jogo simbólico da mensagem que se quer construir para o outro e para si mesmo. 

Ao checar novamente os autores que trabalham com documentação aplicada em 

museus, retornar as reflexões nas aulas era um caminho natural na disciplina Seminário de 

Pesquisa – que antecedeu o Trabalho de Conclusão de Curso – quando ainda compreendia a 

preservação do objeto pelo viés da documentação. Não que a documentação não contribua 

para esta finalidade, mas agora entendo que não é o fim e sim o meio, pois a documentação é 

necessária para toda a cadeia operatória e não somente à preservação do acervo.  

Foi substancial reler autores como Ceravolo e Tálamo, Ferrez entre outros, e retomar os 

apanhados no curso sobre documentação, ministrado pela Professora Rosana Nascimento, no 

Museu Antropológico da UFG em 2009, que me fez apaixonar pelo assunto e também por ela. 

Mas, como havia comentado na Introdução deste trabalho, não tinha maior familiaridade com 

o tema e, durante o curso de graduação, foi também de certa forma escasso o tempo para 

aprofundar-me. Entendo que aqui apenas iniciei os estudos sobre documentação museológica. 

Foi somente um breve caminho percorrido na construção do pensamento, dos procedimentos 

técnicos e dos instrumentos que proponho para o controle e gerenciamento dos objetos e de 

suas informações. 

Pensar, discutir e refletir por várias vezes sobre as propostas que elaborei, me deixaram 

com muita vontade de continuar (um gostinho de quero mais), as aulas deveriam ser sempre 

assim... Um tempo a mais para os devaneios, as viagens ponderadas e aprofundadas em 

teóricos, o estar ali, ora na leitura, ora no raciocínio, o tempo todo adquirindo experiência e 

conhecimento. É uma sensação inigualável. 
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Acredito que fiz uma escolha correta. Espero que o trabalho sirva de material de apoio e 

que as propostas sejam testadas, discutidas, avaliadas e aplicadas. Certamente foi desafiador e 

muito gratificante realizar este trajeto. 

Anseio que os objetivos tenham sido alcançados, quando me propus a unir a teoria à 

prática. As propostas como inicialmente explicitadas, foram (re)pensadas, pesquisadas e 

examinadas. Desejo imensamente que este trabalho colabore para a coleção específica, que 

sirva de material para outros estudos e possa vislumbrar a aplicabilidade das propostas 

elencadas e que sejam melhorados os pontos obscuros. Nada mais importante do que render 

frutos, contribuições na prática profissional. Sobretudo, acredito imensamente nas 

contribuições da banca examinadora. 

Como finalizei a subseção 2.3, acredito que a documentação aplicada em museus possa 

contribuir imensamente no controle e gerenciamento da coleção e de suas informações 

intrínsecas e extrínsecas. Este trabalho contém apenas os primeiros procedimentos técnicos e 

instrumentos do sistema de documentação em museus. Espero que o sistema informativo 

documentário em museus permeie as reflexões junto a esta coleção, pois acredito que é para 

onde se deva galgar.  

De qualquer modo, há ainda certa expectativa, pois desde quando optei por trabalhar 

com este objeto de estudo, sempre pensei nas condições em que as homenagens chegam às 

minhas mãos. Nas propostas atrevidas que fiz, tentativas de angariar informações primárias, 

secundárias e todos os dados que pudessem fundamentar não só o objeto colecionado, bem 

como o conjunto global. Nas horas que passei em pesquisas no website para identificar siglas 

de instituições, eventos, datas etc., nas várias vezes que liguei para a equipe do casal Perillo, 

nas pessoas que envolvo e, sempre solícitas, tentam me atender. 

Em um futuro próximo, esta situação terá de ser analisada através da criação de 

mecanismos e instrumentos que possam diminuir a falta de informações. É importante que 

conste na ficha de registro a ocasião, o local do evento, o horário e demais dados. Não saberia 

neste momento, identificar qual a melhor alternativa que pudesse minimizar este limbo, para 

que se tenha em mãos, além das homenagens concedidas, suas informações extrínsecas. Acho 

pertinente ter sempre um encarregado para a tarefa de coletar essas informações, utilizando o 

modelo da ficha de entrada. Há de se ter atenção para avaliar e propor soluções para melhor 

atender e manter o percurso político de um gestor público. 

Quero aqui aproveitar e registrar a minha grande satisfação, pelo curso de graduação em 

Museologia da FCS/UFG ter recebido, alguns dias atrás, a Comissão de Avaliação do 
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Ministério da Educação e ter sido avaliado com nota quatro. Agora concluindo somos poucos 

nesta primeira turma, mas com bastante fôlego. 

Aproveito também para anotar que, independentemente dos colecionadores e sua 

coleção serem emblemáticos, não quis em nenhum momento ostentar o poder simbólico que  

estes podem representar. Apenas almejei dar a esta coleção um olhar museológico, 

aproveitando a oportunidade para discutir sobre Museologia e sua aplicabilidade. 

Espero que os leitores deste trabalho façam críticas e apontamentos que venham a 

contribuir ao caráter acadêmico que tentei  imprimir, desde o relato da experiência em 

processo, nas discussões teóricas até as propostas permeadas pela documentação museológica. 

Isso, porque penso nos lapsos de memória a que todos estamos fadados.  

Inscrevo aqui, o quanto o colecionador se mostra sensível à área, ao meu olhar. Não só 

por permitir, mas por respeitar e acatar aos vários pareceres e ações que realizei durante o 

processo. Por considerar e consentir aplicar o conhecimento museológico junto às suas 

homenagens. Mais uma vez reitero minha gratidão. 

Por fim, espero que as reflexões e propostas aqui registradas garantam o controle e 

gerenciamento da coleção de homenagens do casal Perillo e que os procedimentos técnicos e 

instrumentos sejam suficientes para atingir o almejado. E que este trabalho possa, de fato, ser 

aplicado e avaliado, por ser uma proposta de teoria e prática. Que possa unir uma equipe 

interdisciplinar, estudantes e profissionais, que sirva de laboratório, e que a coleção seja 

usufruída para a produção científica e disseminação do conhecimento. 
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01) Imagem do espaço de guarda  e exposição da coleção 

 
Foto: Aluane de Sá                  

 

 

 

 

02) Módulo de vidro fixada na parede e detalhe do mobiliário

 
Foto: Aluane de Sá                  
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03) Detalhe vitrine – bandeja do mobiliário em MDF 

 
Foto: Aluane de Sá                  

 

 

 

04) Módulo de vidro  fixada na parede 

 
Foto: Aluane de Sá                  
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05) Detalhe do espaço de exposição e guarda da coleção de homenagens 

 
Foto: Aluane de Sá                  

 

 

 

06) Detalhe do mobiliário de exposição e guarda  

 
Foto: Aluane de Sá                  
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07) Espaço para exposição de objetos 

 
Foto: Aluane de Sá                  

 

 

 

08) Detalhe de vitrine, bandeja para exposição de objetos 

 
Foto: Aluane de Sá                  
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09) Detalhe do espaço de exposição e guarda das homenagens

 
Foto: Aluane de Sá                  

                                         

 

10) Detalhe da sinalização do mobiliário        11) idem 10                

       
Foto: Aluane de Sá                                               Foto: Aluane de Sá           


