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Resumo 

O Museu Pedro Ludovico (MPL) atualmente enfrenta insuficiência e defasagem em relação a 

sua documentação museológica. Essa documentação foi elaborada no período da estruturação 

deste museu em 1987. Por tal motivo o presente trabalho busca expor às experiências, em 

estabelecer normas e procedimento para estruturar as fichas de registro museológico, como 

forma de compor a documentação do MPL.  O objetivo dessas fichas é equalizar e atualizar as 

informações do acervo museológico virtual e fisicamente. Esse projeto não esta focado 

somente na produção das fichas de registro museológicas, mas principalmente em estabelecer 

um processo de conscientização da importância da documentação dentro desse espaço 

museológico.  
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INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho busca expor as normas e os procedimentos para estruturar as 

fichas de registro museológico como forma de compor a documentação do Museu Pedro 

Ludovico. Este trabalho de conclusão de curso visa estabelecer uma conformidade acadêmica 

proposta no projeto político pedagógico do curso de Museologia da Universidade federal de 

Goiás. Os fundamentos para esta proposta surgiram de um trabalho prático realizado em 

decorrência da disciplina de Estágio Supervisionado I. A análise da documentação 

museológica foi uma proposta da atual diretora do museu Noêmia Maria da Fonseca. Tal 

gestora percebeu as problemáticas que envolviam a documentação da instituição. Vendo em 

mim, não somente uma estudante, mas uma profissional que procurava contribuir de forma 

significativa para diminuir problema do setor. 

Depois breve análise sobre a situação da documentação, percebeu-se juntamente 

com a professora Vânia Dolores Estevam de Oliveira e a diretora do museu, que o tempo da 

realização do estágio era insuficiente para realizar toda a formulação das fichas de registro e, 

consequentemente, sua aplicação prática. Fez-se necessário continuar este projeto estendendo 

para um projeto monográfico. Durante o período do estágio, estabeleceu-se uma pesquisa 

direta da documentação museológica a fim de encontrar o material para uma futura referência. 

Nessa parte da pesquisa, parcialmente realizada, não se encontrou as fichas de registro. 

Devido a esta ausência, foi necessário fazer diversas entrevistas com os funcionários para 

obter um quadro comparativo.  

Um caso, em especial, foi à entrevista com a funcionária Alenita de Moraes 

Toledo, uma das mais antigas na casa, que me informou sobre como se configurava o Livro 

de Tombo do Museu. Em decorrência disto compreendi que a documentação não estava 

ordenada convencionalmente. Mas agrupada em pastas, divididas em tipologias de objetos 

intituladas de “fichas de inventário”. Além das “fichas de inventário” existia outra 

documentação que se destacava: o “termo de doação, entre outros”. Toda esta documentação, 

referente ao acervo museológico, apresentava problemáticas diversas. 

Após esta análise inicial sobre a organização não convencional da documentação, 

comecei a elucidar as metodologias, formulei um modelo de ficha de registro museológica 

para o acervo do Museu Pedro Ludovico. Essas fichas passaram pela avaliação da atual 

diretora, de alguns funcionários e pela professora Vânia Dolores Estevam de Oliveira que 
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contribuíram significativamente para este trabalho, no qual se estabeleceu parâmetros para 

minhas condutas através de críticas, que sempre foram bem aceitas. Em seguida, após essas 

avaliações, de vital importância, propus um modelo de fichas especificas para as necessidades 

do museu. Com o tempo insuficiente, infelizmente não se aplicou as fichas no acervo. 

Apliquei essa ficha em um objeto como forma de testar a eficiência da nova ficha de registro. 

Um dos objetivos desse projeto é continuar com a aplicação dessas fichas no acervo. Essa 

aplicação proporcionou, em um primeiro momento, um sistema extremamente importante 

para compor a documentação museológica do Pedro Ludovico.  

A partir do exposto, estruturou-se o presente trabalho da seguinte forma: o 

primeiro capítulo é dedicado à documentação museológica, seu conceito e metodologias, 

considerando também referenciais da Ciência da Informação e da Museologia, bem com suas 

principais escolas e teóricos que abordam esses temas. Neste primeiro momento a pesquisa, 

esta voltado a um aprimoramento teórico, de textos, monografias, livros, entre outros projetos 

que estejam relacionados com a documentação museológica para uma maior compreensão das 

possíveis estratégias de atuação na documentação.   

No segundo capítulo aprofunda-se na questão específica dos museus casas, 

conciliando com a história da construção do próprio Museu Pedro Ludovico. O terceiro 

capitulo, por sua vez, analisa a atual documentação do Museu e aponta suas limitações, suas 

problemáticas e o impacto da falta de ferramentas que atendam as particularidades da 

instituição. Outros sim, faremos um relato de experiência e a proposta da formulação de  

fichas de registro do Museu Pedro Ludovico e as suas aplicações práticas. Ou seja, 

exequibilidade dos modelos de ficha de registro museológico no acervo, no qual incluirá 

dados extrínsecos e intrínsecos dos objetos. Contudo, infelizmente, devido às antigas 

problemáticas que envolvem a documentação, muitos dados não poderão ser preenchidos, o 

que reforça ainda mais a importância de um melhor tratamento dos documentos para os 

acervos museológicos. 

Pretendem-se, com esse trabalho, permitir o desenvolvimento de uma consciência 

mais crítica, bem como a disposição de querer inferir de forma significativa sobre as pessoas 

e o espaço que compõe o museu. Dessa forma, ao estabelecer um diálogo de aproximação 

entre os vários conhecimentos adquiridos no curso de museologia e a realidade dos museus, 

acredito que a pesquisa possa contribuir, para melhoria da instituição e a sociedade que 

usufrui desse Museu. 
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Esse projeto irá buscar tanto uma efetividade específica, através das fichas de 

registro, quanto à elaboração de um sistema de fichários, que comporte de uma forma clara e 

coerente todo o trabalho desenvolvido nesse período, que se evidencia de extrema importância 

na realização de melhoras para dessa instituição. Os desafios envolvidos para o acervo do 

Museu Pedro Ludovico situa-se entre a elaboração e a atualização do modelo de fichas. Para 

tal, se faz necessário novos questionamentos sobre os procedimentos de elaboração e 

aplicação nos registros da documentação, gerando, com isso, uma documentação adequada ao 

acervo e à realidade do Museu. 

 A documentação se torna um ponto vital para museus; por essa razão, a 

importância de contribuir para documentação desse Museu, que permitirá que esse espaço 

integre e produza cada vez mais conhecimento. Deve-se salientar, nessa área específica da 

documentação, o trabalho de organismos nacionais e internacionais, como o Plano Nacional 

de Museus, Estatuto de Museu, e o ICOM/CIDOC (Comitê Internacional de Documentação). 

 

Esse trabalho de documentação de acervos museológicos do Museu Pedro 

Ludovico é uma produção, que tem uma característica eminentes prática, entretanto com 

embasamento teórico. Estabelece diálogos interdisciplinares das áreas da documentação 

museológica, entre outras, como a Biblioteconomia e a História, numa tentativa de 

desenvolver a aproximações e dessa forma, uma aplicação das técnicas desenvolvidas na área 

museologia. O propósito principal da realização desse projeto é permitir que a documentação 

possa ser um suporte de informação do seu acervo, que priorize conservação, a investigação e 

comunicação no qual possa se potencializar as relações que o Museu constrói internamente e 

externamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cidoc.icom.museum/
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CAPÍTULO I: AS COISAS GUARDADAS NUMA CASA: 

Um breve conceito sobre os museus casa e o Museu Casa Pedro Ludovico Teixeira 

 

A museologia e um campo do conhecimento que se dedica a compreender a 

estrutura dos museus através de uma ampla reflexão teórica elaboração de metodologias. As 

metodologias se constituem como ferramenta necessária para organizar os espaços 

museológicos, no que se refere à documentação e os procedimentos. No interior dos museus a 

documentação museológica necessita de uma prática de organização das informações 

referentes ao seu acervo. Essas informações são compreendidas dentro de um sistema, que por 

sua vez, são essenciais para estabelecer outras pragmáticas museológicas, tais como: ação 

educativa, conservação e a expografia. 

Este capítulo busca abordar a questão da documentação museológica, inteligível a 

partir de uma metodologia, sempre adequada às necessidades do museu e de seu acervo. 

Propõe-se uma análise sobre os desafios envolvidos, em estabelecer um método sobre esses 

acervos. Para tal, objetiva-se compreender a prática com o intuito de minimizar ou sanar os 

problemas desta área.  

 

1.1 Sistema de Documentação Museológica. 

A abordagem para a documentação museológica constitui o tratamento e 

organização das informações intrínsecas e extrínsecas, referentes a cada objeto integrantes do 

acervo, por meio das palavras, imagens e números. Esse conjunto de estruturas representativas 

é capaz de transformar os objetos do museu em fonte de informação. Segundo documentalista 

Helena Dodd Ferrez (1994) existem duas categorias básicas de informação para compreender 

os objetos: As informações intrínsecas e as informações extrínsecas. As informações 

intrínsecas são informações advindas do próprio objeto, ou seja, as descrições reais e físicas. 

Neste incluiria as composições dos materiais do objeto, as técnicas empregadas na confecção 

do objeto, as características dimensionais do objeto, como tamanho, altura, peso e entre 

outras.  As Informações extrínsecas estaria relacionada com os significados funcional, 

sentimental, simbólico, metafisico e histórico entre outras, assim como sintetiza o autora: 
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Os objetos produzidos pelo homem são portadores de informações 

intrínsecas e extrínsecas que, para uma abordagem museológica, precisam 

ser identificadas. As informações intrínsecas são deduzidas do próprio 

objeto, através da analise das suas qualidades físicas. As informações 

extrínsecas denominadas por MENSCH (1) de informações documental e 

contextual, são aquelas obtidas de outras fontes que não o objeto e que só 

muito recentemente vêm recebendo mais atenção por parte dos encarregados 

de administrar as coleções museológicas. Elas nos permitem conhecer os 

contextos nos quais os objetos existiram funcionaram e adquiriram 

significados e são, geralmente, fornecidas quanto da entrada dos objetos no 

museu e/ou através das fontes bibliográficas e documentais existentes”. 

(FERREZ, 1994:66 )   

Ainda segundo Ferraz, a documentação desempenha um papel fundamental dentro 

dos espaços museológicos. Através de procedimentos e instrumentos que interatuam 

internamente e com outras áreas do museu. Nesta relação, entre as ferramentas e os processos, 

é possível evidenciar o sistema de documentação, no qual deve ser adequado para a 

recuperação e transmissão dos conhecimentos técnicos-científicos museológicos. Podendo, 

contribuir também para outros campos disciplinares ou científicos, sejam eles relacionados 

com museologia ou não.  

Os procedimentos e instrumentos que compõem o sistema de documentação 

museológica devem abstrair de cada objeto as informações, é propor forma de organização em 

suportes documentais que reuniam os dados em um banco virtual e o arquivo físico, para que 

estes elementos integrem o sistema de documentação museológico. A função principal do 

sistema é estabelecer uma ponte entre as fontes documentais e os usuários, proporcionado a 

acessibilidade dos funcionários e pesquisadores sobre as informações intrínsecas e extrínsecas 

contido em cada objeto. Assim como facilitar o acesso ao próprio objeto. 

Basicamente, os procedimentos da documentação são compostos pela entrada, 

organização, controle e saída. A entrada consiste na pesquisa e na aquisição, enquanto à 

organização e controle estão voltados para o registro, o inventario, o levantamento e a 

marcação do sistema de numeração entre outros. A saída é a disseminação da informação, é 

destinada para fins museológicos ou para pesquisa de outras áreas do conhecimento.  

Os instrumentos museológicos são as fichas de controle, as fichas de registro, os 

termos de doação, as cartas de agraciamento, decretos e Leis relacionados ao acervo e ao 

museu. Ou seja, a lista de procedimentos e instrumentos que constitui a documentação 

museológica é extensiva e variada. Cada museu organiza o seu arranjo de procedimento e 
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instrumento que melhor enquadre em suas necessidades. Tornando todo esse arranjo em 

sistema de documentação especifico. Lembrando que todas essas ferramentas exigem uma 

constate e permanente atualização, seja através das mídias ou programas virtuais e também na 

sua documentação física. Sobre esse assunto, Maria Inez Cândido salienta: 

Como parte integrante dos sistemas de preservação do Patrimônio Cultural, é 

papel dos museus criar métodos e mecanismos que permitam o levantamento 

e o acesso às informações das quais objetos são suportes, estabelecendo a 

intermediação institucionalizada entre o indivíduo e o acervo preservado. 

(CÂNDIDO, 2006: 34-35).     

A Documentação Museológica se configura como um sistema eficaz com 

metodologias especificas, também deve buscar uma linguagem clara, legível e sintética. Mas 

para que isso ocorra de uma forma eficiente, é necessária à normatização das terminologias, 

no qual os vocabulários são previamente controlados, seja por uma lista elaborada pelo 

próprio museu ou pelo manejo de um “tesauro”.  

Um conjunto de conceitos ordenados, de modo claro e livre de ambigüidade, 

a partir do estabelecimento de relações entre os mesmos e que pode ser 

definido segundo sua função ou estrutura. Do ponto de vista de sua função, é 

um instrumento de controle terminológico adotado por sistemas e/ou centros 

de informação e bibliotecas com o objetivo de tornar a indexação do 

conteúdo temático de documentos textuais/bibliográficos mais consistente e, 

conseqüentemente, garantir maior precisão na recuperação de informações. 

Quanto à sua estrutura, é um vocabulário controlado e dinâmico de termos 

que têm entre si relações semânticas e genéricas, que se aplica a uma área 

particular do conhecimento. (FERREZ, 1989: XV) 

O controle terminológico estabelece um único termo para um determinado objeto 

que tem múltiplas terminologias, discriminando termos regionalistas ou excesso de 

significados. Essa prática possibilita uma maior eficiência, dentro do sistema de 

documentação, seja na produção das informações ou na disseminação da mesma, pois: 

O controle da terminologia, na medida em que assegura sua consistência, 

impede que as informações relevantes sejam perdidas por que vários termos 

forma usados para designar uma mesma coisa. Ela se dá através de 

vocabulários controlados que variam desde simples listas autorizadas de 

termos até instrumentos mais sofisticados como os “tesauros. 

(FERREZ,1994:70) 

 

1.2  Entrada: Aquisição e pesquisa.   
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 A documentação museológica se inicia na aquisição ou “coleta museal (CM)”
1
 

dos objetos que irão compor o museu. Segundo ICOM (Conselho Internacional de Museus) o 

ato de aquisição de um objeto deve ser pautado dentro de uma ética reguladora. Esses 

princípios buscam normatizar e contribuir para a documentação museológica para que esta 

atenda os preceitos da legalidade, eficiência, moralidade e publicidade, e não somente as 

demandas do museu, mas da sociedade no qual este está inserido. A forma de aquisição pode 

ser estabelecida pela compra, doação, permuta, legado, coleta, empréstimo e deposito, todas 

devem está devidamente documentadas, dado que:  

Qualquer que seja a especialidade ou categoria do Museu, qualquer que seja 

o lugar em ele se situe no mundo, certos princípios éticos e de integridade 

profissional devem ser aplicados por aqueles que são encarregados das 

aquisições. Isto significa que a origem de todo objeto a ser adquirido, 

qualquer que seja a sua natureza, deve ser documentada devidamente. Este 

princípio serve não só para o objeto “artístico”, como também, para o 

“arqueológico”, “etnográfico”, “histórico” ou pertencentes as ciências 

naturais.
2
 (ICOM, 2009) 

 A coleta museal é o ponto de partida da documentação museológica e da vida do 

objeto dentro do museu. Inicialmente o objeto deve possuir uma pretensão de finalidade no 

qual ele deve se harmonizar nas relações entre o museu e a sociedade. A coleta deve ser vista 

como um processo dinâmico e meticuloso, pautada em diversas pesquisas sobre um 

determinado objeto com potencial museológico. Através dessas pesquisas é possível encontrar 

informações que contribua para referenciar esse objeto dentro do museu, haja vista que:  

No entanto, não se pode ver a CM de maneira isolada, ou, eventualmente, 

como apenas um momento na aquisição. Trata-se de um conjunto de 

atividades que não sautotélicas, posto que o seu sentido é determinado pela 

finalidade a que deve servir, ao seja, a coleção. O sentido da CM é dado pela 

coleção” (STRÁNSKÝ, 2011:12) 

A coleta museal deve ser estruturada dentro de uma política de aquisição, que 

busca normatizar os processos e instrumentos que compõem os tramites burocráticos de 

aquisição. Visto que para este trânsito é necessário à consonância com legalidade, a proteção 

do doador, do receptor e do próprio objeto. Algumas ressalvas devem ser previamente 

analisadas, como: O espaço físico do museu que irá receber esse objeto; O acondicionamento 

deste no espaço; O estado de conservação da peça; A finalidade museológica ou  interesse do 

                                                           
1
 Alguns autores utilizam do termo de “coleta museal” em vez “aquisição”. Como o museóloga checa, Zbynek 

Zbslav Stransky, este trabalho ira abordar o termo utilizado, Zbynek.  

 
2
 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/Lusofono2009.pdf acessado dia 23/10/2014 

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/Lusofono2009.pdf
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espaço sobre o objeto. Só após esta operação e respeitando essas condições é que se torna 

favorável a aquisição dos objetos.   

Os instrumentos advindos dos procedimentos em geral são os termos que estão 

relacionados com cada forma de aquisição. Outro instrumento que também se faz necessário 

são as cartas de Agradecimento. Todos os instrumentos devem ser elaborados dentro da 

legalidade, clareza e cordialidade. O arquivamento e guarda desses instrumentos é 

extremamente importante por se tratar não só documentação museológica, mas um documento 

que tem poder legal e jurídico. Conforme o Decreto nº 4073 de 3 de janeiro de 2002  

Regulamenta a Lei nº 8159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a politica nacional de 

arquivo públicos e privados. 

    
Capítulo III: Dos Documentos Públicos 

  Art.15. São arquivos públicos os conjuntos de documentos: 

I- produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas federais, estaduais, 

do Distrito Federal e municipais, em decorrência de sua função 

administrativas, legislativas e judiciárias; 

II-   produzidos e recebidos por agentes do Poder Público, no exercício de seu 

cargo ou função ou deles decorrentes. 

Cada forma de aquisição tem procedimentos e instrumentos distintos. Podemos 

dividir as formas de aquisição em duas estruturas, aquisição permanente e aquisições 

especiais. O que irá definir as estruturas dessa aquisição são as regras e cláusulas 

estabelecidas nos respectivos termos de compra, empréstimo, doação, permuta, legado e 

coleta. Sendo esses termos instituídos por especialistas nas áreas jurídicas ou por unidades 

jurídicas de apoio.  

As aquisições permanentes são os objetos adquiridos indefinidamente pelo museu 

se tornando parte do acervo desta instituição. Aquisições especiais também são objetos 

adquiridos pelo museu, mas sua condição é transitória dentro da instituição. Esses objetos 

podem ou não se tornar parte do acervo, dependendo exclusivamente das condições 

contratuais. Geralmente essas peças constituem algumas exposições ou estão na condição de 

Depósito.  Especificamente, na condição de deposito, o objeto fica em salvaguarda do museu, 

muitas vezes destinado somente à reserva técnica. Nessa condição o museu não se apropria do 

objeto em questão. 

Os museus tem liberdade de elaborar sua política de aquisição ou política de 

coleta museal, para compor sua documentação museologica. Essa política, segundo a 
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museóloga Ana Karina Rocha Oliveira (2011), deve conter procedimentos e a partir desses 

procedimentos são elaborados os instrumentos que melhor se enquadre dentro da realidade do 

museu. 

Dentro dessa mesma política, Ana Karina Rocha Oliveira (2011) destaca 

importância da estruturação de uma Comissão de Acervo. Essa comissão é subordinada e 

regida pelas normas e diretrizes contidas na Política de Acervo. Essa política deve conter 

termos claros e éticos, sempre com alternâncias dos membros da Comissão. A Comissão de 

Acervo irá exercer importante trabalho técnico e ético no qual tem por propósito orientar e 

regulamentar as futuras aquisições e os descartes de objetos. Geralmente essa pode ser 

constituída de cinco á sete membros. Talvez o mais importante segundo Oliveira, seja que os 

membros constituis dessa comissão formem uma equipe interdisciplinar, no qual é 

imprescindível a prensa de um museólogo e de um conservador. Observa se que também deva 

ter a participação sociedade civil. 

 Serve para orientar os trabalhos de aquisição  

 Deve se composto de 5 a 7 membros 

 Formado por uma equipe interdisciplinar 

 Composta necessariamente por um museólogo e conservador 

 É instituída por 5 anos, podendo ser reconduzida, mas é necessário haver 

uma avaliação de proposta para adequação ou possíveis redefinição 

 O funcionamento básico técnico e ético já deve ter sido sistematizado 

pelo regimento interno do museu dentro de regas praticamente universais 

de funcionamento (OLIVEIRA,2011:34-35) 

 

1.3 A organização e controle 

Implementar  um sistema de documentação, consisti na elaboração de um arranjo 

com mecanismos e instrumentos que atenda de forma eficaz as relações de comunicação 

dentro e fora do museu.  O início da documentação de um objeto se processa na coleta e na 

pesquisa, mas o processo da documentação não se encerra nisso, ele continua. A 

documentação é o registro informacional da existência desse objeto. Após objeto se tornar 

parte do acervo pela aquisição, ele estabelece outras dinâmicas, outras relações com o museu, 

com o espectador, com a sociedade. O objeto pode vir a deixar de existir, mas sua 

documentação não. 
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1.3.1 Sistema de Numeração  

Logo que o objeto é adquirido pelo museu ele deve receber a sua numeração, um 

registro ou um código de documentação. Este controle de segurança serve tanto para o objeto, 

quanto para o museu. Esse tipo de código consiste em arranjos numéricos baseados no 

sistema de cada museu, pois a instituição deve assegurar que cada objeto tenha uma única 

numeração, distinta das outras, mas deve também preservar os casos de conjunto e pares.  O 

objetivo desse código é estabelecer uma vinculo entre o objeto e sua documentação. 

A metodologia para marcação do código no objeto depende exclusivamente do 

material que é composto objeto e a superfície em que será inscrito o código. Uma importante 

ressalva é entender que essa marcação não pode interferir na legibilidade do objeto. Essa 

inscrição deve ser contrastante com a cor da peça. Assim, a marcação não deve causar danos à 

peça, sendo discreta, mas de fácil localização no objeto. Lembrando que o material de 

marcação deve ser durável e nunca marcado em regiões de atrito. Na maioria dos objetos, os 

códigos são inscritos com verniz e tinta chinesa mais conhecida como tinta nanquim. 

Em relação às peças têxteis, os números de registro não devem ser aplicados 

diretamente sobre a peça. Geralmente são confeccionadas etiquetas de linho ou algodão sem 

coloração. Nessas etiquetas são inscritos os códigos, e posteriormente costuradas na peça com 

linha de seda e agulha sem ponta para diminuir os danos às tramas do tecido.  No caso de 

objetos constituídos de papel, a marcação será realizada com lápis HB2 ou lápis cera. Na 

moldura ou chassi devem também ser inscrito o mesmo código.   

Esse sistema de numeração é bastante variado, existem cinco tipos possíveis para 

compor um sistema de numeração, a saber: corrido, alfa numérico, bipartido, binário 

sequencial e tripartido. De regra, os museus utilizam somente um sistema, que é aplicado em 

todo o acervo independente do mesmo ser fechado ou aberto. No sistema de numeração 

Corrido, á marcação e realizada de forma sequencial numérica, os únicos desdobramento 

possíveis são em relação aos casos de conjuntos e pares no qual são inserido as letras para 

referenciar essa condição.  O sistema alfa numérico é composto de duas estruturas. A primeira 

é composta de letras, geralmente a sigla do museu e a outra é uma sequencia numérica.  

 O sistema Bipartido se utiliza de duas estruturas. A primeira estrutura é uma 

numérica, geralmente se utiliza o ano da entrada da peça no museu ou ano de produção da 
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mesma; em quanto à segunda estrutura é composta por uma sequencia numérica. Quando há 

mudança de ano essa sequencia zera inicia uma nova sequencia. Em quanto o sistema Binário 

Sequencial consteste em duas estruturas a primeira e referente ao ano de entrada do objeto no 

museu. A segunda estrutura é uma sequencia numérica infinita ou corrida diferente do sistema 

bipartido esse sequencia numérica não zera, ela continua.  

O sistema Tripartido possui uma numeração baseada em três estruturas: a primeira 

e o ano de entrada do objeto; A segunda se refere à coleção que esse objeto pertence; A 

terceira é o número que referencia objeto, podendo estar relacionado com a coleção ou ser 

uma numeração corrida.  

Todos os sistemas de marcação permitem a entrada de novos objetos para compor 

o acervo. Esses sistemas elencados acima tem comum à utilização de outra estrutura, que é 

somente alfabética nos casos de conjuntos e pares. Cada museu busca o melhor sistema para 

seu acervo. E imprescindível compreender que quando se escolhe um sistema de numeração 

museológica, não se deve mudado ou inserir outro sistema, para não gerar confusões ou erros.  

 

1.3.2 Inventário: 

Após marcação do sistema de numeração no objeto, começa uma nova etapa, é a 

inscrição no Livro de Inventário Museológico. Esse livro constitui um importante instrumento 

de caráter administrativo, por apresentar todos os objetos que constituem o acervo e as 

informações desses objetos. Alguns autores referenciam como o livro de Registro, Livro 

Diário ou Livro de Tombo; neste trabalho iremos utiliza o termo Livro de Inventário.  

O inventário é elaborado em um livro de atas, que deve ser escrito de caneta preta 

e os espaços em branco devem ser anulados com caneta azul com traço contínuo. A caneta 

vermelha é usada exclusivamente para marcar as baixas do acervo. Geralmente, um objeto faz 

parte do acervo só deixa de sê-lo quando o seu estado de conservação ou deterioração são 

irreversíveis, e só depois de ser avaliado pela comissão de acervo.  Neste caso passa-se um 

risco continuo sobre o item em questão.  
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Quando um objeto é furtado do museu, pode haver a reapropriação do bem, por 

isso nunca se deve riscar o objeto. Nesse caso aconselha-se fazer marcação com X vermelho 

do lado número de registro e especificar a condição que a peça apresenta.  

Os itens que devem conter num inventário são número de registro, nome do 

objeto, e observações. Outras informações são opcionais. Importante entender que o 

inventario é um instrumento de controle do acervo e deve haver sempre uma copia física e 

outra virtual, ambas guardadas com segurança, tal quais os instrumentos do sistema de 

documentação. 

Em hipótese alguma se pode riscar, apagar ou remover quimicamente 

qualquer dado escrito no livro de registro. As únicas rasuras ou acréscimos 

permitidos devem ser o que o museólogo responsável considera 

indispensáveis; todas essas alterações devem ser feitas com tinta de cor 

diferente e rubricadas pelo responsável. (SANTOS, 2000:55) 

 

1.4 Instrumentos de documentação 

Três instrumentos são imprescindíveis dentro do museu: as fichas de registro ou 

ficha de identificação, ficha de localização e ficha de conservação. Todos devem ser 

padronizados em relação aos dados a serem informados. Esses instrumentos devem ser 

elaborados e organizados de acordo com as necessidades do acervo e do museu. Essas fichas 

devem referenciar todos os objetos que constitui o acervo. As fichas de registro devem ser 

elaboradas para informar as características intrínsecas e extrínsecas de cada objeto. Elas 

devem conter informações dimensionais, assim como peso, diâmetro, altura, comprimento e 

valores monetários. É importante ter uma imagem do objeto em questão, seja uma fotografia 

ou desenho. Outras informações relevantes para essa ficha são o número de registro e o nome 

da peça, acrescidas das características do objeto.  

A ficha de localização deve conter o numero de registro, o nome do objeto e a sua 

localização dentro espaço museológico. A ficha de conservação dever ter todas as 

informações pertinentes ao estado de conservação e as restaurações realizadas no objeto. É 

importante ter em anexo, os laudos, as práticas e intervenções realizadas no objeto em 

questão. Ou constar o local em que estão armazenados esses laudos. 
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1.5 Saída: 

A disseminação da informação é objetivo das práticas da documentação 

museológica. As informações contidas nos instrumentos e nos procedimentos tem como 

proposito primordial estabelecer uma relação entre o objeto e suas informações, e entre o 

usuário e o museu. O sistema de documentação não se exaure, pois é constantemente 

alimentado com novos dados sobre cada componente do seu acervo.  

Cada peça que constitui o acervo está sujeita as dinâmicas e mudanças dentro do 

espaço museológico, ou seja, um único objeto pode mudar de localização dentro do espaço 

como ir para reserva técnica, participar de exposições dentro ou fora do museu. Cada objeto 

tem uma dinamicidade museológica e sua documentação deve acompanhar este aspecto. O 

sistema de documentação deve ser capaz de gerir e armazenar as informações do acervo, além 

de aspectos relacionados com a instituição museal.  

A documentação é um suporte de vital importância dentro do espaço museológico 

e só através dela é possível estruturar todos os aspectos institucional como o plano 

museológico, projetos e programas para beneficio do museu. Logo, a falta de estruturas de 

documentação, assim como carência de algumas outras, torna o acervo mais vulnerável, 

principalmente em questões como conservação e segurança. Além de influenciar diretamente 

nas outras áreas do museu.  

A documentação museológica deve ser uma prática também democrática e não 

limitada ao seu campo do conhecimento. O espaço passa a ter uma responsabilidade de 

salvaguardar, comunicar e conservar todo o seu acervo. E isso só pode ser possível através de 

uma documentação eficiente, clara e que atenda as particularidades do acervo. Tem que ser 

um hábil mecanismo, tanto para utilização interna, quanto para pesquisa e divulgação dos 

conhecimentos que são pertencentes ao museu. Pois, só através da documentação é possível 

conhecer o seu acervo e só através deste conhecimento é possível estabelecer mecanismos, 

projetos e politicas que contribuam para vida do objeto e para interação entre o museu, os 

visitantes e sociedade. 
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CAPÍTULO II: UMA CASA GUARDA MUITAS COISAS: 

um breve conceito sobre os museus casa e o Museu Casa Pedro Ludovico Teixeira 

 

Os museus casas e casas históricas são estruturas habitacionais de grande valor 

social, político e histórico dentro de uma comunidade, pelo qual se busca preservar a memória 

dos indivíduos ou da família que habitavam essas moradias. Nesse contexto, destacam-se as 

diversas formas de conservar e comunicar essas memórias, pois: 

A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está 

ligada a este momento particular da nossa história. Momento de articulação 

onde a consciência da ruptura como o passado se confunde com o 

sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta 

ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema de sua 

encarnação. O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais. Há 

locais de memória porque não há mais meios de memória. (NORA, 1993:7).     

   

Basicamente, a diferença entre os museus casa e as casas históricas é a sua gestão.  

As primeiras são estruturas que foram destituídas da sua relação habitacional, para uma nova 

relação museal, no caso do Brasil, esses espaços na grande maioria, estão ou foram abertos 

para o público em algum momento. As casas históricas, por sua vez, não precisam  estarem 

abertas para o público, podendo ainda ter sua relação habitacional preservada, ou seja, casas 

históricas não precisam perder sua funcionalidade para estabelecer uma relação de 

comunicação patrimonializada e histórica dentro da sociedade. Nesse trabalho iremos focar 

somente nos museus casa.  

Geralmente o acervo desses espaços é constituído por objetos que possuem 

tipologias distintas, tornando o acervo múltiplo ou misto. A título de exemplo, são os acervos 

fotográficos, textuais, peças que pertenciam às dinâmicas familiares, obra de artes e os objetos 

das dinâmicas sociais, políticas, econômicos e culturais em que esses membros estavam 

envolvidos. Os jardins e suas plantas, os muros, portais e a própria casa também podem ser 

interpretados como documentação concernente aos acervos.  

Toda essa estrutura elencadas são musealizadas e compreendidos como o acervo 

museológico desse espaço. Este tipo de acúmulo pode ser definido em quatro estruturas, a 

saber: os macros-objetos, a exemplo da casa e outras edificações; os micros-objetos, tais 

como peças mobiliárias e de vestuário entre outros; os objetos vivos e orgânicos, que 
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compreendem todo ecossistema pertencente propriedade; e, por fim, a memória que pode ser 

pensada como fio conector presente nos objetos, nas plantas, nos muros, em toda a casa. A 

memória é estruturada dentro da dinâmica expográfica, também, pode ser percebida como um 

objeto do acervo ou como fonte informacional desse espaço.  

As quatro estruturas de acervo elencadas são indissociáveis para uma poética 

museológica do museu casa. Esta tipologia possui algumas distinções em relação às outras, 

pois o acervo material e imaterial direciona as dinâmicas museológicas. Contudo, a sua 

exposição não é unicamente através da compartimentação informacional, mas das estruturas 

simbólicas advindas dos antigos proprietários e, principalmente, da relação entre memória e 

poder que este espaço constrói, dado que:    

No que tange ao lugar do museu em nossa sociedade, fica evidente que não é 

somente um lugar de memória, mas também, de difusão de maneira de fazer 

e de ler a história; um lugar, se não de imposição, ao menos de proposição de 

uma definição de excelência social e politica. (MARTINS, 2007:20)    

Comumente, esses mesmos objetos são referencias na construção e na legitimação 

desses personagens dentro dos cenários regional, nacional ou internacional. O museólogo  

Mario Chagas descreve esses objetos museológicos como tendo a capacidade de evocar 

lembranças dos antigos moradores para os espectadores: 

As casas museus e os seus objetos servem para evocar nos visitantes 

lembranças de seus antigos habitantes, de seus hábitos, sonhos, alegrias, 

tristezas, lutas, derrotas e vitórias; mas servem também para evocar 

lembranças das casas que o visitante habitou e que hoje o habitam. 

(CHAGAS, 2006) 

Contudo, esses objetos não são dotados unicamente dessa essência que remete a 

memórias e sentimentos, estão envoltos aos vários atos políticos e sociais. A transformação da 

casa e seus objetos em museu é sempre movida por uma relação de pertencimento, seja por 

uma comunidade, um grupo social e mesmo pelos próprios herdeiros. A partir dessa 

compreensão da importância social da casa, enquanto espaço físico e espaço de memória, essa 

se transfigura de um espaço privado para um espaço público. A patrimonialização e a 

musealização deste espaço pode ser compreendida dentro dos processos culturais e simbólicos 

e especialmente dos processos políticos. O museu casa é uma das várias formas de 

representação do poder social e político que se articula através da cristalização da memória.  

A casa, o jardim, os móveis, e os objetos são fragmentos da memória de seus 

moradores. Quando se patrimonaliza e musealiza esses fragmentos, seja por força de uma Lei 
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ou pelo espírito de pertencimento da comunidade sobre esse espaço, ocorre uma 

transformação desses objetos. Antes se constituíam como fragmentos da vida cotidiana e 

agora, se tornam objetos polissêmicos da história. Esses objetos não são destituindo da sua 

funcionalidade, mas estagna essa, e agrega outros sentidos, outras análises, outras 

interpretações e, principalmente, outras memórias.  

Objeto de estudo, desta pesquisa e a antiga casa que abriga o Museu Pedro 

Ludovico. A casa começou a ser construída em 1934, em estilo Art-Déco, sendo finalizada em 

1937. Essa propriedade acompanha o estilo arquitetônico que estava em voga na época, 

criando uma sincronia com aos vários outros prédios que foram erguidos no mesmo período 

da construção desta capital. Hoje Goiânia tem o maior acervo arquitetônico de Art-Déco no 

mundo. 

A casa não deixa de ser casa, mas a dinâmica familiar e social que esta 

vivenciava, junto com os seus objetos são desfuncionalizadas da relação privada e passa agora 

para uma relação de memória que se comunica com a sociedade. O espaço está aberta todos 

os tipos de interpretação e olhares. O imponente sobrado localizado na esquina da antiga rua 

26, atualmente Avenida Dona Gercina Borges, no centro da cidade de Goiânia, que serviu de 

moradia do então Interventor Federal, e posteriormente governador, Pedro Ludovico Teixeira, 

que construiu a nova capital do estado de Goiás também sofreu esse processo de 

patriamonialização e musealização.  

A memória e a história de Pedro Ludovico Teixeira e de sua esposa e família foi 

patrimonializada e musealizada, juntamente com a sua casa e seus objetos; todas essas 

estruturas foram transformadas no Museu Casa Pedro Ludovico, doravante denominado MPL. 

Sua imagem se torna ilibada, dado que não são expostas imagens controversas que 

desfavoreça esses personagens representados pela casa, como em toda memória que se 

pretende consagrar. Os museus casas juntamente com toda a sua compreensão de acervo 

possuem uma especificidade em relação às práticas museológicas. Interatuando internamente 

com o espaço e com a sociedade para assim proporcionar um estado de constante exercício 

mútuo entre o museu e seu acervo.  

Os museus casa provocavam no visitante um diálogo entre ele e o personagem 

que viveu na casa. Com isso, proporciona um processo de ligação entre o visitante, o 

patrimônio e a memória. As exposições realizadas nestes espaços são geralmente de longa 
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duração e se diferenciam das demais tipologias dos museus, pois trabalha como uma única 

temática, que é simular ou representar o cotidiano que existia na casa. Para que essa 

simulação aconteça, é muito comum a utilização de objetos e mobiliários originais. Uma das 

preocupações deste tipo de expografia é construir uma representação, ou simulação que seja 

fidedigna historicamente. Desta forma, esse tipo de exposição busca transmitir a história e a 

vida deste personagem sem descaracterizar o espaço. Há que se ressaltar que, para a 

expografia existe uma gama de possibilidades metodológicas visando reestruturar essas 

representações. Todos os museus buscam a melhor forma de comunicar às informações 

advindas do espaço, objetos e das memórias dos antigos moradores através da expografia.  

A memória dessa família se foca em dois personagens que foram Pedro Ludovico 

Teixeira e sua esposa Gercina Borges Teixeira. Estes se tornam indissociável ao Museu, e 

também à própria cidade. Goiânia possui uma infinidade de toponímia
3
 que estão relacionadas 

esses personagens e de seus herdeiros. Como formas de reafirmar os poderes sociais e 

políticos desse clã dentro da cidade.   

A documentação destes objetos e da estrutura geral da casa não são muito variadas 

das outras formas e entendimentos teóricos e práticos que existem em outras tipologias de 

museu. Nesse caso, a documentação irá se diferenciar somente em alguns aspectos, sempre no 

intuito de facilitar o acesso a informações intrínsecas e extrínsecas que estes objetos contem. 

É importante ressaltar que a documentação museológica também tem que conter os aspectos 

históricos, que evolvem os objetos e a própria memória desses personagens. Lembrando que 

memória pode ser pensada como objeto museológico, para tal motivo se faz necessário 

documentar, museologicamente essa memória.     

A conservação da casa e do acervo museológico não é uma prática isolada, mas 

sim uma prática multidisciplinar que busca criar uma expectativa de vida útil aos objetos, 

através das práticas constantes de higienização, acondicionamento, diagnostico, análise e 

estudo com objetivo de se preservar o acervo. Compreendendo essas percepções, é possível 

estabelecer uma conservação plausível que se tonará uma prática que irá contribuir para 

durabilidade desses itens. Desta forma, a conservação se compõem pela articulação de 

diversas metodologias. As medidas de conservação são compreendidas de acordo com as 

necessidades próprias do acervo, e do museu. Ressaltando que toda prática de conservação 

dever ter uma documentação especifica. 

                                                           
3
 s.f. Estudo linguístico e histórico da origem dos nomes de lugar. Designação dos lugares pelos seus nomes 
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Outra prática museológica é a ação educativa, que busca unir a educação formal e 

informal. Na grande maioria dos museus casas, as práticas de ação educativa museológica 

estão focadas em apresentar esses personagens e sua vida através de seus objetos. Com 

frequência trabalham com diversas temáticas, as mais comuns encontradas são vida pública e 

vida privada, memória privada e memória social e o seu legado.   

Dentro dessa tipologia museológica, percebe-se uma multiplicidade de formas de 

compreensão e transmição dos conhecimentos. Compreendendo assim que os museus são 

únicos, podemos pressupor que a metodologia e práticas empregadas também serão únicas. 

Em relação a realidade brasileira, um dos maiores desafio dentro dos museus casas são as 

limitações e mudanças arquitetônicas para atender de uma forma mais humana e 

indiscriminável para qualquer público. Além disso, os museus devem estar em consonância 

com as Leis que garantem os direitos das pessoas com deficiência. Geralmente esses espaços 

não possuem mecanismos de acessibilidades ou são “parcialmente acessíveis”. O fato que 

existe muito poucos estudos sobre o público e visitante com deficiência dentro dos museus 

casa. As abordagens que propõem inclusão são pouco debatidas dentro das comunidades, 

grupos ou associações que priorizam as relações de inclusão e assistência à pessoa com 

deficiência. Os museus devem buscar mecanismos de diálogo e aproximações entre os 

espaços e sua sociedade, bem como direcionar políticas que abarque a inclusão de todos não 

públicos do museu.    

Presidência da República Casa Civil Lei Nº10.098, de 19 de Dezembro de 2000  

Art 2º Para os fins desta Lei são estabelecido as seguintes definições: 

I acessibilidade: possibilita e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia dos espaços mobiliários e dos sistemas e meios de comunicação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

II Barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade 

de movimentos e a circulação com segurança das pessoas; 

a) Barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos 

espaços de uso público; 

b) Barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes nos meios de transportes; 

c) Barreiras nas comunicações: qualquer entreve ou obstáculo que dificulte ou 

impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos 

meios ou sistema de comunicação sejam ou não de massa; 

III pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou 

permanente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo.  

VI ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ao possibilite o 

acesso e uso de meio físico. 
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Um possível entendimento sobre esse Museu Casa se configura em dois atos: o 

ato de musealização e o ato de patrimonialização. Ou seja, o MPL é tanto um museu quanto 

um patrimônio. Isso ocorre pelo fato que a estrutura física e simbólica da Casa se relaciona 

dentro da sociedade como um patrimônio. E as estruturas que se articulam dentro da casa para 

sociedade são compreendidas como um museu. Ao mesmo tempo a casa e seus objetos e os 

personagens representados dentro dela possuem a capacidade de estabelecer uma trama entre 

as múltiplas memórias, sentimentos de pertencimento coletivo, representações históricas, 

entre outras diversas relações possíveis. Esses dois atos, musealização e patrimonialização, 

são indissociáveis dentro do entendimento do MPL. Mas para este trabalho iremos foca-se nas 

relações museológicas que o MPL estabelece com a sociedade.     

Percebendo que a musealização pode ser compreendida nas relações sócio-

políticas articuladas dentro e fora dos cenários que constitui o museu, ou seja, todo ato de 

ressignificação de um museu se articula dentro das estruturas políticas, isso também incidiu 

na construção simbólica e física do MPL. Sua própria constituição logo após a morte do seu 

morador ilustre evidencia esses processos de ressignificação da memória. O então Senador 

Pedro Ludovico fora alijado do poder em 1969, devido ao decreto do AI-5, e passou a viver à 

margem do poder político, passando até mesmo a ser evitado por algumas pessoas que temiam 

ser alvos de desconfiança do Regime Militar. Após sua morte há um processo de consagração 

da memória de Pedro Ludovico que o faz ser disputada pelas forças políticas goianas, como 

Mauro Borges, seu filho, Íris Rezende, e por último, Marconi Perillo, que tenta de todas as 

formas associar o seu nome ao do fundador de Goiânia, como uma forma de se legitimar
4
. 

A trajetória desse Museu Casa teve início na gestão do governador Ari Ribeiro 

Valadão no ano de 1979, um mês após a morte de Pedro Ludovico, que instituiu a criação do 

Museu Pedro Ludovico pelo Decreto-Lei n°8690, autorizando a compra da casa dos herdeiros 

pelo Estado de Goiás com o objetivo de se constituir o Museu.  

“Artigo 3°. O MUSEU PEDRO LUDOVICO se constituirá da casa 

residencial, dos móveis, biblioteca, utensílios e de todos os demais 

pertences, inclusive roupas e objetos de uso pessoal que família concordara 

em alienar ao Estado, para preservação, com detalhes, da memória do 

fundador de Goiânia (RELATÓRIO, 1987)". 

 

                                                           
4
Cf.: BARRETO, 2001; BORGES, 1965; FERNANDES, 2003; FREITAS, 2009; TEIXEIRA, 1973; TELES, 

2004. 
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Oito anos depois, na gestão do governador Henrique Antônio Santillo, foi de fato 

constituído o Museu Pedro Ludovico a partir do Decreto n°2712, de 18 de maio de 1987. 

Logo após inauguração, o Museu ficou durante três anos fechado para o público, com o 

objetivo de organizar e coletar objetos pertencentes à memoria de Pedro Ludovico, de sua 

esposa Gercina Borges Teixeira e de sua família. Essa coleta e organização tinha objetivo de 

reconstituir todo o cenário familiar que se vivenciou nesta casa, criando, deste modo, um 

acervo especifico para o museu. Nesse período começaram uma série de medidas para 

transformação da Casa em um Museu.  

Foi somente em 1.º de agosto de 1989 que o museu abriu suas portas para seu 

público. Em 2003, a cidade com seus últimos remanescentes de edifícios em estilo Art -Decò  

foram incorporadas ao livro de registro do Iphan. 
5
  

O espaço teve algumas modificações para atender ao público, como a construção 

de algumas estruturas como reserva técnica, biblioteca e os banheiros que estão localizadas no 

jardim dos fundos da casa. Essas modificações foram para atender as demanda dos visitantes e 

as próprias dinâmicas museológicas que são necessárias. Outra medida foi fechamento das 

redes de água e esgoto dentro do museu com o intuito de conservar a casa. 

    Essa casa deixou de ser um patrimônio dos seus herdeiros e passou a ser um 

patrimônio material da sociedade brasileira, mas principalmente da comunidade em que está 

inserido. A casa, os móveis, os objetos dos mais variadas utilidades e os materiais que 

possuíram uma relação nas dinâmicas familiares, ou até mesmo uma árvore plantada no 

jardim, todos compõem acervo que tem como um dos objetivos principais, estabelecer uma 

relação complexa de reconstituir o ambiente familiar, sociocultural que se vivenciava nas 

primeiras décadas da construção desta capital e expor a vida destas personagens.  

O museu se tornou um marco simbólico da consagração da memória de Pedro 

Ludovico, que, por sua vez, está ligado com à transferência da capital da Cidade de Goiás 

para Goiânia.  O MPL com a sua função social que se estrutura nas relações de representação 

da vida privada e pública deste personagem como forma de criar elementos que contribuam 

nos aspectos de entendimento da sua história, que se entrelaça com a da cidade criada por 

Pedro Ludovico, e que legitima as relações de poder urdidas nessa conjuntura, onde a 

memória do homem e da cidade emerge como um campo de conflito e de representações.  

                                                           
5
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do;jsessionid=8EFD2010231C9B9EAE9F5AB420D0AE7

B?id=18087&retorno=paginaIphan acessado em 07/09/2014 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do;jsessionid=8EFD2010231C9B9EAE9F5AB420D0AE7B?id=18087&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do;jsessionid=8EFD2010231C9B9EAE9F5AB420D0AE7B?id=18087&retorno=paginaIphan
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O Museu Casa é constituído de um acervo de 1875 peças, divididas em 32 

categorias que vão desde mobiliário, Indumentárias, cerâmicas entre outros objetos que 

pertenceram a família de Pedro Ludovico. Dois mil livros e oitocentos documentos originais 

datados dos anos vinte até a década de setenta, compõem a biblioteca particular de Pedro 

Ludovico. O acervo iconográfico contém mil, cento e quarenta e duas fotos, formando 

importante registro histórico da família e da cidade. 

O MPL possui uma expografia direcionada ao simulacro, no qual busca 

representar como era a casa dessa família. Para estrutura expográfica se utilizaram de móveis 

e objetos pertencentes à família, todos originais da época. A maior parte dos objetos que se 

constitui como acervo está exposto e foi organizado para ambientar os doze cômodos da casa 

que estão abertos para visitação. O circuito de visitação passa pela casa nas partes superior e 

inferior, o jardim da frente, o quintal, que ainda possui a piscina e plantas da época, e a 

garagem, a onde está estacionada a camionete de Pedro Ludovico.  Os circuitos podem variar. 

Dentro do espaço existem mais dois quartos na parte superior da casa, mas não 

estão abertos para a visitação, sendo utilizados para atender outras estruturas do Museu. Os 

jardins e a piscina fazem parte do circuito expográfico e são apresentados como estruturas 

importantes da casa. No jardim ainda se encontra algumas árvores que foram plantas pelo 

casal trazendo esses elementos naturais como forma de constituição do acervo da Casa.  

A conservação desse espaço não diferencia muito das outras formas de museus, os 

espaços tanto internos quanto externos buscam focar na manutenção da limpeza do espaço. 

Todos os dias o espaço é higienizado para evitar acúmulo de sujidades. As práticas de 

conservação mais comuns dentro do espaço são a limpeza do chão, a limpeza dos móveis com 

pano seco sem aplicação de produtos químicos, e limpeza do jardim juntamente com a 

irrigação manual das plantas. Como o acervo é constituído de muitos móveis de madeira 

algumas práticas foram implementadas como a utilização limpa moveis
6
 quinzenalmente, 

além da aplicação do óleo de peroba
7
 quando a madeira se apresenta ressecada. Não existe 

uma frequência na utilização desses produtos.  

Os objetos de prata são higienizados mecanicamente para remoção das sujidades 

com pano seco. Quando os objetos de prata começam a apresentar uma oxidação ou 

                                                           
6
 Limpa móveis, popularmente conhecido como “lustra-móveis” e um produto constituído por silicone, 

emulsificante, espessante, solventes alifáticos, conservante, coadjuvante, fragrância e água. 
7
 Óleo de peroba e constituído de óleo mineral e vegetal, solvente mineral, solvente vegetal e aromatizante. 
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amarelamento é aplicado o Silvio
8
. Também não existe uma frequência na aplicação desse 

produto. Como já foi elencada acima cada museu tem suas necessidades em relação à 

conservação e busca a melhor forma de estabelecer uma prática de conservação para acervo.   

A ação educativa está direcionada para monitoria dos visitantes que são 

acompanhados por um funcionário do museu que apresenta a casa e a vida de Pedro Ludovico 

Teixeira, sua esposa Gercina Borges Teixeira, e sua família, além dos fatos relacionados à 

construção da cidade. O espaço possui uma visitação constante de estudantes do nível 

fundamental e médio
9
, além de visitantes espontâneos. Mas infelizmente o museu não existe 

projetos que direcionem uma ação educativa no qual integre a sociedade ao museu e a grupos 

que não frequentam a instituição. 

A Documentação museológica desse espaço sofre atualmente uma defasagem. 

Dentro do espaço nunca foi realizado uma política de acervo ou confeccionados fichas de 

registro ou conservação. As estruturas de documentação do acervo existentes estão agrupadas 

em pastas, divididas em tipologias de objetos intituladas de “fichas de inventario”. E alguns 

“termos de doação”. No próximo capítulo iremos aprofundar sobre esse tema da 

documentação e expor as normas e os procedimentos para estruturar as fichas de registro 

museológicas como forma de compor a documentação do museu Pedro Ludovico.  

Portanto o Museu Pedro Ludovico se torna dentro da cidade um importante 

mecanismo de memória e estratégia de consagração desse personagem. Essa Casa antes 

privada aos seus moradores e transposta para a sociedade.  No qual há uma transformação do 

espaço físico e do espaço conceitual. Dessa forma é possível compreender que essa Casa de 

esquina pode contribuir dentro da cidade nas relações de pertencimento social, política e 

histórico dentro das múltiplas comunidades que constitui essa cidade.  

Segundo DEMHIST (Demeures Historiques), um dos Comitês Internacionais de 

Museus o ICOM, que aborda temas relacionados como Museus Casa e Casa históricas, 

compreende-se que esses museus são uma categoria de extrema variedade, uma vez que 

abrangem desde castelos à choupanas, com diversas representações históricas. Esses espaços 

                                                           
8
 Produto que limpa e poli metais, e constituído de agentes de polimento, solventes. Fragrâncias, coadjuvantes, 

desnaturante e água. 

 
9 Segue em anexo analise da pesquisa de satisfação MPL, realizada pela funcionaria Luciana Santa Vieira.  
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são compreendidos em vários aspectos, quais sejam, histórico, arquitetônico, cultural, artístico 

e social. Os museus casas irão se diferenciar de outras tipologias de museu, não somente em 

relação os objetivos que esses espaços propõem, mas em relação às dinâmicas museais de 

conservação, segurança, gestão, expografia, documentação, dentre outras. 
10

 

    Sendo assim, o presente estudo entende por museu casa como sendo um espaço 

onde são construídas as relações de memórias individuais ou familiares que foram 

compreendidas dentro de núcleo habitacional, para outras dinâmicas não mais privadas, mas 

pública. Dessa forma é possível contribuir com outras relações de pertencimento social, 

política e histórico dentro das comunidades e dentro da memória dessa casa e seus antigos 

moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 O DEMHIST elaborou alguns documentos como forma de contribuir na conservação e comunicação desses 

espaços tão singulares, tais documentos seguem no anexo neste trabalho.  
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Capitulo III: Como guardar muitas coisas dentro de uma casa 

 

 

Figura 1: Museu Pedro Ludovico Teixeira (Iara Ribeiro, 2014). 

 

O Museu Pedro Ludovico atualmente exerce um papel fundamental dentro do 

cenário museológico e cultural na cidade de Goiânia. Único Museu Casa dentro da cidade, ele 

possui está inserido dentro do circuito histórico, seja pela sua arquitetura, uma das últimas 

casas ainda preservada no estilo arquitetônico art déco, ou pelo que a casa guarda em relação 

à memória desse importante personagem histórico que foi Pedro Ludovico Teixeira. 

Apesar de ser um espaço de extrema importância para essa cidade, existem alguns 

aspectos museológicos que ainda não foram articulados, construídos ou ainda estão em 

processo de implementação. Mas esses déficits nunca foram impeditivos para desempenhar o 

funcionamento e as atividades desse Museu. A ação educativa promovida hoje pelo museu 

está voltada para uma educação tradicional, há uma mediação entre os funcionários do museu 

e o público. Geralmente, os discursos realizados por tais mediadores é um discurso biográfico 

de Pedro Ludovico, a sua esposa, Gercina Borges e sua família. Sempre mostrando Pedro 
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Ludovico como um homem público. Outra parte da mediação se refere à construção e a 

mudança da capital do estado. 

Os mediadores sempre interagem com o público, muitas vezes há uma troca de 

informações e conhecimentos. As mediações ocorrem de forma cortês e atenciosa. Nos 

últimos anos o Museu começou elaborar relatórios sobre o estudo de público
11

. Com esses 

dados foi possível criar um estudo detalhado do perfil do visitante. E como o visitante percebe 

este Museu. Esse relatório possibilita futuras políticas ou programas tanto para o museu 

quanto para e seu público.  

As outras áreas do museu, como documentação, conservação são as mais 

problemáticas. A conservação é realizada, mas não existe análise ou estudo dos impactos e 

dos benefícios que estas práticas têm sobre as peças. Algumas funcionárias foram capacitadas 

para manusear tais objetos. Mas, devido a falta de documentação voltada para práticas de 

conservação, esses estudos sofrem alguns déficit. Foi o que motivou a presente pesquisa. 

Este capítulo é um relato da experiência dentro do Museu Pedro Ludovico em sua 

documentação museológica. Na primeira parte estabeleci uma análise sobre a atual 

documentação, enquanto na segunda parte foi organizada das informações contidas nessa 

documentação. A terceira parte, por sua vez, contemplou a elaboração das fichas de 

documentação museológica. Por fim, a última parte é uma análise do impacto dessas fichas 

para o museu. 

 

3.1 O primeiro momento: Análise da documentação  

A análise e a pesquisa direta na documentação museológica do MPL consistiu, no 

primeiro momento de nossa pesquisa. Houve uma seleção, dentre os diversos documentos, a 

fim de encontrar material de relevância para este projeto. Nessa parte não se encontrou as 

fichas de registro, devido a essa ausência foi necessário fazer diversas entrevistas com os 

funcionários. Um caso em especial foi a entrevista com a funcionária Alenita de Moraes 

Toledo, que me informou sobre como se configurava o livro de tombo do Museu. A partir 

desse relato compreendi que a documentação não estava ordenada convencionalmente, mas 

                                                           
11

  Por se tratar de um relatório extenso não se utilizou em anexo. Esse relatório se em contra hoje no Museu 

Pedro Ludovico. 
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agrupada em pastas, divididas em tipologias de objetos intituladas de “fichas de inventário”
12

. 

Além das “fichas de inventário” existia outra documentação que se destacava: o “termo de 

doação”. Toda essa documentação referente ao acervo museológico apresentava problemas 

pontuais que serão descritas neste trabalho.  

 

 

Figura 2: Configuração do Livro de Tombo do Museu Pedro Ludovico (Iara Ribeiro, 2014). 

 

As ficas de inventário foram confeccionadas todas no mesmo período, entre os 

anos de 1987 a 1988. Não existem cópias de segurança virtual ou física. As fichas foram todas 

preenchidas a lápis (grafite), mostrando que pode conter informações imprecisas ou até 

mesmo informações ilícitas. O suporte de papel de tais fichas começa a apresentar sinais de 

degradação devido ao acondicionamento e a deterioração, próprias do tempo. Como mostra 

Figura 3.  
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Figura 3: Atual Ficha do inventário museológico (Iara Ribeiro, 2014). 

 

 Todas as fichas estão organizas de acordo com as tipologias de objetos, no total 

são vinte duas pastas, sendo dez destinadas às coleções que foram incluídas posterirormente. 

As informações são limitadas, se utilizou a mesma ficha para todo o inventário. Os dados que 

contém essas fichas são, a saber: Número de Registro; Objeto; Modo de Aquisição; 

Procedência; Origem; Estado de conservação; Matéria Prima; Autor; data da entrada; Valor. 

Nem todos os campos foram preenchidos completamente, o que dificultou a pesquisa, 

deixando omissas algumas relevantes informações sobre o acervo. 
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Figura 4: Pasta do inventário Museológico 

 

3.2 Número de registro e marcação dos objetos.   

 

O sistema de marcação numérica usado na documentação pode ser definido como 

tripartido em alguns casos ou polipartido em outros. O primeiro número é referente ao ano do 

inventário ou o ano da entrada da coleção no Museu, todos datados de 1988. Mas existe na 

própria documentação, objetos cujo número de entrada é anterior ao do registro. A segunda 

estrutura numérica é referente à tipologia do objeto. A terceira estrutura numérica não deixa 

claro a sua finalidade. Uma compreensão possível seria referente às coleções; existem 

determinados objetos que não tem essa sequência numérica independente dele ser um 

conjunto ou par. E a última estrutura numérica é referente ao objeto; essa é sequencial, 

iniciando no 001 e finalizando no 1875. Em relação à situação de conjuntos ou pares no 

acervo se utilizou a estrutura alfabética para designar essa situação. Reiterando que por não 

ter uma documentação sobre a utilização dos procedimentos que foram utilizados para 

marcação do número de registro, não podemos definir qual sistema foi utilizado. O certo é que 

existe um código de registo museológico. Independente de qualquer crítica a esse sistema. Ele 

foi formulado e é utilizado pelo Museu e será, igualmente, utilizado nessa nova proposta de 

documentação.   

Foram feitas três procedimentos distintos de marcação da numeração. O primeiro 

caso são as etiquetas autocolantes e com as inscrições em caneta esferográfica. O segundo 
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caso, a marcação da numeração foi realizada com verniz e provavelmente tinta da china. O 

ultimo caso foi encontrado em objetos têxteis marcação por tecido diferente do objeto e 

costurado a inscrição, provavelmente em tinta da china.    

O primeiro foi feito com etiquetas autocolante escrito com caneta esferográfica. 

Neste caso muitas peças já perderão tais etiquetas ou as inscrições estão danificadas e 

ilegíveis, evidenciando que este tipo de procedimento se torna pouco eficiente quanto à 

durabilidade. Uma possível análise desse procedimento da etiquetação autocolante seria que 

essas etiquetas desempenhariam um papel somente temporário. Constata-se uma negligencia 

em relação a essas etiquetas que perduram até hoje.  

 

 

Figura 5: foto de uma das etiquetas autocolantes (Iara Ribeiro, 2014). 

 

Outro procedimento realizado na inscrição dos códigos no acervo foi a utilização 

do verniz juntamente com a tinta china. Hoje algumas peças também já perderam parte da 

inscrição, em outros casos a perda da inscrição é total. Um dos fatores preponderante e o 

tempo, esse procedimento foi realizado há quase trinta anos e não houve nenhum processo de 

conservação ou retoques nesses mecanismos. A perda dessas informações são extremamente 

danosas para o museu.    
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Figura 6: foto de uma, das marcações permanentes. (Iara Ribeiro, 2014)  

 

Em relação ao acervo têxtil, foi inscrito com etiquetas de pano sem coloração e 

costuradas no próprio tecido. Em todas as peças que foram feitas esse procedimento ainda se 

encontram preservado essas inscrições. Essa medida está em consonância com as práticas de 

documentação já elencadas neste trabalho.   

  

 

Figura 7: foto de uma das etiquetas têxtil (Iara Ribeiro, 2014). 
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A técnica e os materiais que foram empregados para inscrever os números de 

registro não estão documentados, ou essa documentação não está de posse do museu. 

Mostrando que esse processo de extrema importância foi negligenciado em vários aspectos e 

que se faz necessário às inscrições do sistema de numeração de forma definitiva, ou o retoque 

em alguns casos. Lembrando que deverá ser usado o mesmo sistema de numeração sem 

alterações. E cada peça do acervo tem especificidades próprias, logo, o material que será 

utilizado para inscrição do código deve atender a esses critérios.  

 

3.2 O segundo Momento: A Planilha  

O segundo momento deste trabalho foi criar uma planilha com todos as dados e 

informações contidas nas fichas de inventário, já que essas fichas não apresentam muitas 

informações. Essa planilha tem o objetivo de ser um suporte de informação virtual e físico 

para o museu. A planilha foi formulada na mesma estrutura em que as fichas foram 

organizadas, ou seja, todas estão sequenciais e separadas por tipologias. Esse suporte pode ser 

usado em diferentes aplicações dentro acervo. Essa planilha foi laborada em um programa de 

computador Microsoft Word 2010, que é um programa de editar textos.  

 

 

Figura 8: Demonstrativo da planilha em Word 2010. 
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O intuito de utilizar essa ferramenta virtual, é que esse programa é muito 

difundido, e atualmente é utilizado em órgão públicos da esfera estadual, além de ser 

considerado de fácil entendimento e utilização. Existe uma cópia virtual em PDF, que também 

é programa de computador, mas destinado para a leitura de texto, impedindo a modificação do 

texto. Essas medidas são para conter casos de eventuais alterações ilícitas. Outro 

procedimento de segurança foi a confecção de duas cópia físicas, uma se destinou para o 

inventário do acervo, e a outra figura-se em cópia de segurança. 

 

3.3 O terceiro momento: As fichas de registro, fichas de localização e ficha de 

conservação. 

 O terceiro momento foi elaboração dos suportes documentais, as fichas de 

registro, fichas de localização e ficha de conservação. Essas três fichas referenciam cada 

objeto do acervo, elas não poderão ser separadas. Essa decisão foi primeiramente colocada 

para os funcionários que optaram pela união das fichas. Um dos motivos apresentados por 

eles é que como as três fichas descrevem informações sobre um mesmo objeto, não teria 

sentindo de separá-las, gerando uma economia para a instituição. Outra condição é a 

utilização da frente e do verso das folhas. Quando só houver o preenchimento de um só lado 

da folha, deve conter uma marcação que identifique que elas estão em branco. Isso é uma 

medida de segurança para informações, evitando possíveis preenchimentos ilícitos. Todas as 

fichas devem conter o número de registro, caso aconteça o desmembramento em outras fichas.  

   

3.3.1 As Fichas de Registro  

Essas novas fichas foram estruturadas para conter o maior número de informação 

possível. A ficha é composta por duas partes: informações intrínsecas e informações 

extrínsecas. A ficha de registro possui os seguintes dados:  

 Número de registro: o mesmo número de registro utilizado pelo museu. 

 Nome da peça: é o nome no qual a peça é reconhecida, irá utilizar o mesmo nome que 

apresenta na atual documentação.  

 Categoria: a qual categoria que esse objeto pertence, dentre as 32 categorias intituladas 

pela antiga documentação.   

 Número da pasta: o número da pasta do inventario museológico no qual esse objeto 

pertence.  
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 Características e estrutura do objeto: verificar se é um objeto simples ou seja,  se não 

tem partes que se separam, se possui uma única estrutura; ou é um  objeto composto, 

referente a outras estruturas que fazem parte do objeto, um exemplo são os objetos que 

possuem tampas. Outro campo possível de preenchimento seria conjunto, neste caso 

existe outros objetos que compõem esse objeto tornando-o pertencentes a um conjunto, 

por exemplo o conjunto no qual xícara e pires integram esse objeto, ambos entendidos 

como objetivos diferentes com número de registro, também, diferentes. Todos os objetos 

que forem compostos ou conjunto devem descrever o número de registro que fazem parte 

que os compõem ou do conjunto. Caso ocorra do objeto ter muitos componentes, ou estar 

conjunto com muitas peças, cabe somente especificar o número do total de componente 

ou do conjunto.      

 A imagem iconográfica: no caso dessa nova ficha será usada a fotografia do objeto. Essa 

imagem deve conter o número de registro, o nome do objeto dentro do enquadramento da 

fotografia.  

Outra estrutura que se apresenta nessa ficha e o campo de informação intrínseca. 

Neste campo será descrito as dimensões do objeto, sua altura, largura, profundidade e peso e a 

matéria prima. Também deveram ser registradas as gravações no Objeto (esse campo foi 

pensado especificamente para o Museu Pedro Ludovico, no qual existe uma serie de objetos 

que possuem gravações). Lembrando que o número de registro, apesar de ser uma gravação 

na peça, ela não se caracteriza para o preenchimento deste campo. 

Um importante aspecto é o valor do objeto, que será descrito no momento da 

confecção da ficha, com o valor da moeda nacional corrente. Em caso dos valores serem em 

moeda estrangeira terá que conter os valores da moeda estrangeira juntamente valor do 

cambio e valor já calculado e convertido para moeda nacional. 

A terceira estrutura refere-se às informações extrínsecas. A primeira parte desta 

estrutura é o campo de descrição, no qual são descritos aspectos não contemplados nessa 

ficha, mas que são de suma importância referenciá-los dentro de uma documentação. Esses 

aspetos podem variar. Outro campo é o modo de aquisição pelo museu: se é uma doação, 

empréstimo ou compra. Percebendo que se trata de um museu casa, a forma de aquisição 

desse objeto pela família é também importante para a história do mesmo. Por essa razão, se 

destinou um campo para procedência da aquisição do objeto pela família. Foram colocados 

somente dois campos que são: presente ou compra. Essas são formas mais comuns desses 
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objetos terem pertencido a essa família. Se ocorrer outra forma de aquisição, há um espaço no 

quesito “observação”, destinada a especificá-las.  

A segunda folha dessa ficha contém o número de registro do objeto. Se o objeto 

tem ou não o termo de aquisição, a data deste termo e o responsável por ele. A segunda 

estrutura dessa folha é o levantamento histórico desse objeto, um campo extremamente 

importante por se tratar de um Museu que possui valor histórico dentro da cidade. A estrutura 

dessa ficha deve conter um levantamento histórico detalhado do objeto. Importante ressaltar 

que esse levantamento pode ser elaborado com embasamento teórico ou com fontes orais. No 

caso de fontes orais, deve-se especificar essa condição. Esse tópico tem diversas aplicações 

úteis para o Museu, principalmente para futuras pesquisas. 

Logo após se apresenta o campo destinado a anotações em relação ao estado de 

conservação da peça que inclui a localização do objeto dentro do Museu ou fora deste espaço, 

e se foi realizado alguma restauração ou intervenção nesse objeto. Todos os dados são 

referente ao período da inscrição do objeto na ficha. O motivo para existência desses dados 

são critérios referentes à temporalidade. Quando se inicia a inscrição de um objeto numa ficha 

de registro, ela estabelece novas relações museológicas para esse objeto dentro do espaço. 

Nenhum dado pode ser modificados, devendo ser impresso ou inscritos a caneta sem rasura 

alguma ou a utilização de corretivos. O último campo é a observação no qual é possível 

descrever algo que não tenha sido contemplado nessa ficha. O período de tempo para 

preenchimento dessa ficha é indeterminado devido a multiplicidades de aspectos 

informacionais que essa contém. Advertindo que todos os dados devem estar dentro de 

critérios de legibilidade e de eficiência. 
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Figura 9: Modelo da Ficha de registro do Museu Pedro Ludovico (tamanho original anexo) 

 

3.3.2 A Ficha de registro de localização 

A Ficha de registro de localização do objeto foi elaborada contendo novamente o 

número de registro, e a localização do objeto dentro do museu. Os campos a serem 

preenchidos são: reserva técnica, laboratório, ou outro espaço do Museu (onde objeto está 

salvaguardado). O campo destinado à exposição de longa duração e qual o local dentro da 

exposição. E o último campo refere-se a alterações na conservação do espaço onde o objeto 

está salvaguardado, além da data que foi realizada a mudança desse objeto no espaço. Essa 

ficha tem o intuito de estabelecer uma compreensão do objeto dentro do espaço, estabelecer as 

trajetórias ou circuitos que essas peças fazem dentro do espaço museológico. Com essas 

informações é possível estabelecer estudos de conservação de ordem administrativa, entre 

outros.        
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Figura 10: Modelo de Ficha de Registro (tamanho original anexo) 

 

3.3.3 A Ficha de Registro de conservação 

Outras fichas intituladas de “Ficha de Registro de Conservação”, refere-se prática 

de conservação realizada pelo Museu. Entretendo não existem estudos sobre os impactos 

dessas práticas sobre o seu acervo. Essa ficha irá permitir uma compreensão, através de 

análise simples do estado de conservação de cada objeto, e das práticas conservativas 

aplicadas ao acervo.  

A primeira parte desta ficha contém novamente o número de registro. Foram 

destinados campos de avalição para conservação do objeto, a saber: bom, regular e ruim. E o 

em outro campo, as intervenções no estado de conservação do objeto. As outras folhas se 

referem ao diário da prática de conservação, no qual o primeiro campo deve ser menciona o 

produto aplicado no objeto. E o segundo campo, o procedimento dessa aplicação. E o terceiro 

e a data em que esse procedimento foi realizado. Essa ficha estabelece uma periodicidade nas 

análises do estado conservação do objeto, tornando assim uma importante ferramenta para 

conservação e possíveis restauros. Ressaltando que essa ficha não é uma ficha de restauro, a 

ficha de restauro deve ser elaborada por um especialista em restauro e, por sua vez, quando 

ocorrer deve ser anexado uma cópia na ficha de conservação.   
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Figura 11: modelo de ficha de registro de conservação (tamanho original anexo) 

 

3.4 Uma nova documentação e seus benéficos para museu 

O MPL, através das possíveis aplicações dessas fichas de registro baseadas na 

atual documentação museológica, se apresenta como um possível caminho para o 

desenvolvimento deste espaço. Perceber a importância dos resgates informacionais que serão 

advindos dessa nova documentação se torna imprescindível para qualquer instituição 

museológica. 

Em relação à documentação museológica não se deve pensar somente nos 

suportes e nos procedimentos referente à mesma, mas também deve ser analisada a 

aplicabilidade desses suportes e os procedimentos dentro do espaço. A implementação dessas 

fichas, dentro da realidade atual do Museu, se torna inexequível por diversas razões. Como, 

por exemplo, a relação de subordinação que o Museu Pedro Ludovico tem com Secretaria de 

Estado da Cultura - SECULT GOIÁS, e pelo Instituto do Patrimônio Artístico Nacional – 

IPHAN. No qual todos os projetos vinculados ou Museu devem ser avaliados por tais órgãos.  
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Hoje o Museu apresenta diversas problemáticas em relação aos 

acondicionamentos dos objetos não expostos, seja dentro da reserva técnica ou em outros 

espaços. Além dos funcionários já estarem sobrecarregados com as mediações e as práticas 

conservativas pertencentes a este espaço, que é de fundamental importância para o 

funcionamento da instituição.  A documentação museológica é um importante mecanismo de 

informação que possibilita conhecer o acervo. Mas, ao mesmo tempo, não basta ter uma 

documentação que atenda as necessidades especificas do acervo, que também devem 

contemplar as outras áreas e as suas especificidades.  

Por essa razão se deve compreender a aplicação dessa documentação como um 

processo meticuloso e multidisciplinar, no qual deve-se ter uma integração para o 

desenvolvimento desse Museu. Esse processo deve ser visto como um projeto a médio e a 

longo prazo para a instituição. 

Uma possibilidade da realização dessa documentação seria interromper as 

visitações no espaço, e com isso direcionar o fluxo dos funcionários para esse projeto, com o 

objetivo de fazê-lo de forma mais rápida. Ademais, deve-se tomar outras medidas em relação 

ao condicionamento do acervo exposto e do acervo não exposto. Com isso outra frente de 

trabalho seria a restruturação da reserva técnica que necessita urgentemente de uma 

intervenção em relação a sua estrutura arquitetônica. A título de sugestão seria interessante a 

instituição firmar parceria com o curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás, para 

dar o suporte técnico necessário para efetuar todas essas modificações.   

Este projeto busca ter uma visão de estabelecer uma melhora dentro 

documentação deste Museu. Não sendo mais uma medida imediatista no qual não provoca 

melhoras para o espaço. Evidente que este trabalho nunca será aplicado dentro deste Museu 

por questões políticas e econômicas, ou pelo fato do longo histórico do descaso do poder 

público estadual para com as instituições museológicas. Mas esse trabalho busca apresentar 

um caminho possível para melhoria não só do Museu, mas para a sociedade diretamente 

influenciada por ele. 
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Considerações Finais  

 

Considerando a construção da temática principal deste trabalho que são as 

análises da atual documentação museológica e formulação de uma nova documentação para o 

Museu Pedro Ludovico, podemos constatar que o processo documental é de suma importância 

para o desenvolvimento das demais áreas de atuação museológica da instituição, tais como, 

conservação, expografia e ação educativa, pois, com uma documentação atualizada, é possível 

conhecer o acervo e com isso diagnosticar possíveis problemas e através disso estabelecer 

direcionamentos de recursos, sejam financeiros ou técnicos, como objetivo principal para o 

desenvolvimento do Museu. 

O Museu Pedro Ludovico é uma instituição atuante no qual desenvolve suas 

atividades como monitoria e conservação. Mas ainda não existe uma documentação 

museológica que atenda as especificidades do acervo, para desenvolver os trabalhos 

específicos de atuação museológica. Devido a isto, o museu enfrenta uma estagnação em 

relação aos projetos e programas direcionados ao fomento da instituição. 

Atualmente, o Museu possui as seguintes documentações museológicas: Livro de 

Tombo, que basicamente são os conjuntos das fichas do inventário museológico, e alguns 

Termos doação. Efetivamente, os métodos documentais utilizados pelo Museu Pedro 

Ludovico, não atendem a nenhuma das necessidades específicas da instituição, pois o acesso 

às informações do acervo são incompletas e obsoletas.    

O conceito de documentação museológica, aplicado no decorrer do trabalho serviu 

como forma de compreender quais são os suportes e instrumentos adequados para compor o 

sistema de documentação do Museu Pedro Ludovico. Para uma readequação da 

documentação museológica é necessário estabelecer uma política de acervos no qual 

contemplar-se-á os suportes e mecanismos necessários para documentação.   

Os principais suportes da documentação museológica foram a confecção das 

Fichas de Registro, Conservação e Localização, baseados nas teorias da documentação 

museológica. Buscou-se, ademais, delinear uma documentação adequada a este Museu, por 

acreditarmos que a documentação museológica é uma ferramenta de extrema importância para 

qualquer museu. Somente essas fichas não seriam suficientes para compor essa 
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documentação. Evidenciando assim que hoje o museu necessita de uma política de 

documentação que busque se readequar aos padrões técnicos científicos museológicos.  

A principal reformulação que essa política de documentação deve conter é em 

relação aos instrumentos e mecanismos da área documental. Primeiramente reestruturar o 

atual Livro de Tombo, se possível confeccionar um Livro de Tombo nos padrões da 

documentação museológica. Ainda é necessário a criação simultânea da documentação 

impressa e da documentação digital, no qual a pesquisa na documentação para o acervo pode 

ser realizada de forma segura é eficiente.  

Abarcaria também os mecanismos da documentação, assim como o inventário do 

acervo, e os processos de marcação dos códigos de registro. No primeiro caso ocorreria a 

substituição das etiquetas autocolantes para marcação permanente. No segundo caso são 

necessários os retoques ou remarcação em alguns objeto. No caso dos objetos têxtil não é 

necessário nenhum procedimento. Esses suportes estão bem conservados, só será necessário 

quando não existir etiqueta com a marcação do número de registro. Por fim, deve-se proceder 

a elaboração de uma política de acervo.  

A política de documentação é uma demanda multidisciplinar para a readequação 

da documentação, a exemplo do envolvimento das outras áreas museológicas como 

conservação e acondicionamento dos objetos, possibilitando, uma pesquisa mais aprofundada 

sobre o processo de documentação e sobre a trajetória dos objetos na instituição. Esse projeto 

tem como principal objetivo proporcionar através de uma documentação, métodos e estudos 

relacionados com a documentação e aplicados á especificidades deste acervo, proporcionando 

assim uma documentação que seja um sistema de informação e conhecimentos para o Museu 

Pedro Ludovico e para sociedade. Deste modo, coloca-se a documentação como importante 

mecanismo de salvaguarda e de resgate informacional sendo imprescindível a todo e qualquer 

tipo de acervo museal.  
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ANEXOS 

FICHA DE REGISTRO 

  Nº de Registro:                                                ficha possui anexos: sim:              Não:         N° de pág: 

N° da Pasta:                                                                             Categoria:  

  Objeto:                   Simples:            Composto:         N°                   Conjunto:       N° 

  

 

 

 

 

 

Descrição iconográfica: 

Empresa:  

 

Marca:  

 

Origem:   

 Técnica:                   

  

 Matéria prima:  

 

 Dimensões: 

 

 Peso:                         

   

 Valor: 

Descrição:  

 

 

 

 

 

Modo de Aquisição pelo museu:       Entrada:___/____/___ 

  Doação:                 Empréstimo:                Compra: 

Procedência da aquisição:  

 

Presente:                   compra:          
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  Termo de Aquisição:             sim:                Não: 

  Data: ___/___/____            Responsável: 

   Nº de Registro:  

 Levantamento Histórico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte do Levantamento Histórico:                                                                                    Data: ___/___/____ 
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FICHA DE REGISTRO DE LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 

Nº de Registro:  

Localização do Objeto:                                                                                           Data: ___/___/____ 

Reserva técnica:             Laboratório:        ________________________________________________ 

Exposição de longa duração:          Local: ________________________________________________ 

Outro espaço do museu:         Qual: _____________________________________________________  

Houve alterações significativas no objeto quais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Localização do Objeto:                                                                                           Data: ___/___/____ 

Reserva técnica:             Laboratório:        ________________________________________________ 

Exposição de longa duração:          Local: ________________________________________________ 

Outro espaço do museu:         Qual: _____________________________________________________  

Houve alterações significativas no objeto quais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Localização do Objeto:                                                                                           Data: ___/___/____ 

Reserva técnica:             Laboratório:        ________________________________________________ 

Exposição de longa duração:          Local: ________________________________________________ 

Outro espaço do museu:         Qual: _____________________________________________________  

Houve alterações significativas no objeto quais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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FICHA DE CONSERVAÇÃO 

  Nº de Registro:                                                                                                             

 Diário de conservação:  

Data ___/_____/_______ 

Bom:                        Regular:                     Ruim:              Intervenção:________________________________ 

 

Data ___/_____/_______ 

Bom:                        Regular:                     Ruim:              Intervenção:________________________________ 

 

Data ___/_____/_______ 

Bom:                        Regular:                     Ruim:              Intervenção:________________________________ 

 

Data ___/_____/_______ 

Bom:                        Regular:                     Ruim:              Intervenção:________________________________ 

 

Data ___/_____/_______ 

Bom:                        Regular:                     Ruim:              Intervenção:________________________________ 

 

Data ___/_____/_______ 

Bom:                        Regular:                     Ruim:              Intervenção:________________________________ 

 

Data ___/_____/_______ 

Bom:                        Regular:                     Ruim:              Intervenção:________________________________ 

 

Data ___/_____/_______ 

Bom:                        Regular:                     Ruim:              Intervenção:________________________________ 
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FICHA DE REGISTRO DE PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO 

Praticas de conservação: 

 Nº de Registro:                                                            

 

Produto utilizado __________________________________________   Data ___/_____/_______ 

 Forma que foi aplicado o produto:_____________________________________________________ 

 Produto utilizado __________________________________________   Data ___/_____/_______ 

 Forma que foi aplicado o produto:_____________________________________________________ 

 Produto utilizado __________________________________________   Data ___/_____/_______ 

 Forma que foi aplicado o produto:_____________________________________________________ 

 Produto utilizado __________________________________________   Data ___/_____/_______ 

 Forma que foi aplicado o produto:_____________________________________________________ 

 Produto utilizado __________________________________________   Data ___/_____/_______ 

 Forma que foi aplicado o produto:_____________________________________________________ 

Produto utilizado __________________________________________   Data ___/_____/_______ 

 Forma que foi aplicado o produto:_____________________________________________________ 

 Produto utilizado __________________________________________   Data ___/_____/_______ 

 Forma que foi aplicado o produto:_____________________________________________________ 

 Produto utilizado __________________________________________   Data ___/_____/_______ 

 Forma que foi aplicado o produto:_____________________________________________________ 

 Produto utilizado __________________________________________   Data ___/_____/_______ 

 Forma que foi aplicado o produto:_____________________________________________________ 

Produto utilizado __________________________________________   Data ___/_____/_______ 

 Forma que foi aplicado o produto:_____________________________________________________ 
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