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Resumo: Este trabalho apresenta as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo projeto 
de ensino “Documentação e Conservação do Acervo do Museu Carlos Ritter”, que 
tem por objetivo construir um sistema de documentação para o Museu de Ciências 
Naturais Carlos Ritter, instituição vinculada à Universidade Federal de Pelotas, na 
cidade de Pelotas - RS. Este sistema documental possibilitará a salvaguarda do acervo, 
propiciando a realização de novas pesquisas e permitindo ampliar a comunicação de 
seu acervo para o público em geral, ademais, fortalecendo a historicidade patrimo-
nial. A metodologia utilizada foi pautada nas pesquisas documentais e bibliográficas, 
estabelecendo técnicas de trabalho por etapas, que viabilizam a dinâmica, a interação 
e a organização. O trabalho ainda em desenvolvimento, apresenta resultados como 
a higienização, catalogação e digitalização de parte do acervo, desenvolvimento de 
documentos como a ficha catalográfica e o manual de manuseio do acervo, além da 
ampliação de suas ferramentas de comunicação, favorecendo a democratização de 
acesso às informações sobre as peças que fazem parte do museu, suas características 
e importância patrimonial.
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Introdução

O presente artigo irá discorrer sobre as ações desenvolvidas pelo Projeto de 
Ensino “Documentação e Conservação do Acervo do Museu Carlos Ritter”, vinculado 
ao Laboratório de Documentação Museológica do curso de Bacharelado em Museolo-
gia. O Museu pertence à Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e está ligado ao seu 
Instituto de Biologia (IB). Tem origem a partir da doação de animais taxidermizados 
realizada pela esposa do colecionador Carlos Ritter, no final do século XIX e início do 
século XX à antiga Escola de Agronomia Elyseu Maciel. O Museu foi criado em 1970, 
logo após a fundação da Universidade Federal de Pelotas em 1969. Em 1991 o Museu 
passou a ser vinculado ao Instituto de Biologia, além das coleções existentes, prin-
cipalmente na Faculdade de Agronomia, passou a receber doações de professores e 
alunos. Seu acervo conta com coleções científicas e didáticas, divididas em diferentes 
tipologias como: coleção ornitológica (aves), coleção herpetológica (répteis, anfíbios, 
serpentes, crocodilos), coleção aracnológica (aracnídeos), coleção entomológica (inse-
tos), coleção paleontológica (fósseis), entre outras, assim como um acervo de objetos 
e documentos em suporte papel de valor histórico.

O Projeto de Ensino que teve início no ano de 2019, foi desenvolvido visando 
sanar a carência de documentação museológica da Instituição, visto que a documen-
tação museológica é um processo importante para o gerenciamento de acervos e para 
se manter um sistema eficiente de salvaguarda de informações.

Documentação Museológica

A documentação museológica é a ponte entre as informações sobre o acervo 
e as demais áreas de atuação de um museu. Por registrar, pesquisar e estudar a 
documentação ajuda a invocar recortes culturais que transmitem sentidos, símbo-
los e signos capazes de comunicar-se com o público, por meio de intervenção das 
exposições museológicas, além do mais, propicia um banco de dados acessível para 
informação, pesquisa e extensão que oportuniza no desenvolvimento de trabalhos 
com um maior aprofundamento.

Apesar de possuir coleções de grande importância, o Museu de Ciências Natu-
rais Carlos Ritter (MCNCR) ainda não obteve o processo de documentação. Visto isso, 
o Projeto de Ensino de Documentação busca viabilizar uma dinâmica de interação 
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e comunicação a fim de destacar, valorizar e preservar o acervo da Instituição. Por 
essa questão, a importância desta ação para a organização de suas informações 
possibilitará um pilar para a salvaguarda e socialização ao público, assim como 
Bottallo afirma:

A documentação museológica tem como particularidade reconhecer os 
acervos museológicos, independente de sua natureza, como suportes de 
informação. Está focada na busca, reunião, organização, preservação e 
disponibilização de todas as informações, sobre quaisquer suportes, que 
digam respeito a esses mesmos acervos (BOTTALLO, 2010, p. 51).

As principais finalidades da documentação estão baseadas nos processos de 
registro, organização e manutenção das informações sobre os objetos pertencentes 
a instituição museológica em questão. Essa relação com as informações dos objetos, 
tende estabelecer a função de salvaguarda e estudo dos mesmos.

No ato de criação de um museu, é essencial possuir um plano museológico 
que defina a metodologia de trabalho e a organização de cada programa que será 
desenvolvido pela instituição, destacando-se neste caso o de gestão de acervos. É 
necessário, em um primeiro momento, a definição de uma política de gestão de 
acervo, para garantir que o acervo não fique à mercê de mudanças, principalmente 
ocasionadas pelas trocas de gestão da instituição. Deve-se definir os processos e 
normas para a aquisição de novas peças, exposições, projetos de pesquisa e todas as 
etapas de trabalho.

O processo de documentação deve ser padronizado e normatizado. É recomen-
dado a formulação de um manual, para todos os profissionais que atuam na institui-
ção terem possibilidades de entender como é realizado o gerenciamento do acervo, 
suas características e necessidades. Deve ser evitado ao máximo mudanças após a 
consolidação de seu manual de documentação, pois não seguir com rigor os procedi-
mentos apontados pelo manual, compromete a qualidade dos processos documentais.

Todos os procedimentos utilizados na área de documentação museológica 
devem ser padronizados. Para que isso seja claro para todos os envolvidos 
no processo de catalogação, será muito importante criar – e sistematica-
mente rever – manuais de procedimentos de catalogação com regras para 
utilização e preenchimento de cada campo da ficha catalográfica e/ou do 
banco de dados sobre o acervo (BOTALLO, 2010, p. 54).

O objeto primeiramente deve ser registrado no livro tombo do museu e defi-
nido o seu número de registro, nome, coleção a qual pertence, ano do objeto, etc. 
Após esse registro, é desenvolvido o processo de catalogação em fichas específicas, 
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sejam elas em papel ou virtuais, as quais devem conter o mesmo número de tombo, 
trabalhando-se com as mesmas informações. Conforme Padilha (2014, p. 20) “Uma 
vez selecionado, interpretado, registrado, organizado e armazenado, o objeto museo-
lógico torna-se patrimônio cultural. Essas ações são as que dão intencionalmente 
valor documental, patrimonial e informacional a ele, tornando-o um documento”. 
A documentação museológica traz acesso à informatização e a comunicação social, 
sendo uma parte central que permite flexibilidade e capacidade na estruturação ins-
titucional, reverberando em todos os departamentos que constituem o museu, sendo 
essencial para o estabelecimento de uma eficiente comunicação com seu público.

O Projeto

A Equipe do Laboratório de Documentação Museológica conjuntamente com 
a direção e técnicos do MCNCR, formularam em conjunto um projeto, a partir do 
reconhecimento prévio de que o acervo necessitava de apoio para a estruturação de 
um sistema documental. A primeira etapa deste projeto, contou com ajuda extra dos 
discentes do Bacharelado em Museologia que realizavam o seu estágio curricular 
obrigatório, podendo nesta fase realizar uma ampla organização, higienização e 
acondicionamento do acervo na reserva técnica. Para facilitar a padronização das 
atividades e a comunicação entre os membros da equipe foi criado um livro diário, 
onde é realizado o registro de todas as atividades desenvolvidas, para melhor acom-
panhamento e padronização por todos os envolvidos.

No ano de 2019 o Museu passou por uma mudança de endereço, coincidindo 
com o início do projeto. Existiam muitos objetos embalados, principalmente o acervo 
em papel, composto por livros, documentos e fotografias. Uma das atividades primei-
ras foi retirar este material das caixas (Figuras 1 e 2), fazer a higienização, para em 
seguida poder fazer a identificação. É preciso enfatizar a importância da higienização 
dos objetos antes e depois da mudança, para que não haja vestígios de agentes bio-
lógicos, agentes químicos, agentes antrópicos, entre outros, que possam servir como 
focos de contaminação, conforme salienta Ghizoni e Teixeira (2012).
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Figura 01 e 02: Acervo retirado de caixas e armazenado na reserva técnica da Instituição.
Fonte: Camila Silveira, 2019.

O acervo do Museu é dividido em coleções, sendo elas: Coleção Ceslau Maria 
Biezanko, Coleção Histórica Documental do Museu, Coleção de Mamíferos, Coleção 
Ornitológica, Coleção Herpetológica, Coleção Aracnológica, Coleção Epidemiológica 
e Coleção Paleontológica.

Concomitante a higienização das peças do acervo, iniciou-se a documentação, 
propriamente dita, sendo os primeiros objetos a ser documentados e estudados, os em 
suporte papel, pertencentes a coleção documental Ceslau Maria Biezanko. A decisão 
de iniciar os trabalhos de catalogação por estes documentos foi tomada pelo fato de 
já estarem armazenados em armário de fácil acesso e por estarem com a maior parte 
de seus objetos higienizados.

O professor Ceslau Maria Biezanko foi um entomologista polonês que se mudou 
para o Brasil no ano de 1931 (com 36 anos) e a partir de 1946 atuou na Faculdade de 
Agronomia Elyseu Maciel, que posteriormente passou a fazer parte da Universidade 
Federal de Pelotas. Foi pioneiro na produção e no estudo da soja no Rio Grande do Sul. 
Após seu óbito, sua esposa fez a doação de suas coleções entomológicas e literárias 
para a UFPel. O acervo em suporte papel da Coleção consiste em documentos pessoais 
do professor, como passaportes de viagens, livros de sua biblioteca particular, livretos, 
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cartas, publicações científicas e recortes de jornais. Cada objeto é registrado no livro 
tombo, no qual recebe um número de inventário. Após isso, esse número de registro 
é marcado nos próprios objetos. Dependendo da sua tipologia a marcação do número 
acontecerá em um determinado lugar, que melhor se adeque a sua disposição: livros, 
na contra capa no canto inferior direito; livretos, na última página no canto inferior 
direito; cartas, no canto inferior direito; artigos científicos e recortes de jornais, no 
canto inferior direito. O número de registro utilizado é do tipo alfanumérico, consiste 
em cinco letras iniciais MCNCR e em seguida três dígitos de números, sendo em ordem 
crescente. Conjuntamente com esse processo ocorreu a realização do preenchimento 
das fichas catalográficas (Figura 3), que contém informações mais detalhadas sobre 
a peça. Cada peça possui uma ficha, sendo completada a lápis, pois é mais fácil de se 
corrigir caso houver algum erro. É registrado também, o estado de conservação da 
peça e se o mesmo tem algum desdobramento (partes soltas que completam o todo).

Figura 03: Imagem das fichas catalográficas desenvolvidas para o acervo do Museu.
Fonte: Marina Monteiro, 2019.
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Algumas das peças do acervo foram registradas por meio de fotografias, para 
a realização de publicações na página virtual no Instagram, com intenção de expor 
para a população em geral as atividades realizadas pelo projeto. A página ainda tem 
pouco tempo de funcionamento, porém é uma ferramenta que tem grande potencial 
para divulgação de informações e curiosidades sobre o acervo e de fácil acesso a 
considerável parcela da sociedade (Figura 4).

 
Figura 4: Imagem da página atualizada do projeto no Instagram.

Fonte: Mirrael Zalewski. 2020.

Alguns documentos selecionados por terem uma maior importância, foram 
escaneados pelo celular (Figura 5) devido a falta de um aparelho de scanner e salvos 
em uma pasta digital no computador da Instituição e em sua conta na nuvem Google 
Drive, para uma maior segurança do acervo.
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Figura 05: Imagem do escaneamento de documentos.
Fonte: Marina Monteiro. 2019.

Resultados

Até o presente momento foi higienizada uma grande parte da coleção Ceslau 
Maria Biezanko, cujo acervo composto de objetos de materiais distintos, foi desen-
caixotado após a mudança de endereço da Instituição, e acondicionado na nova 
reserva técnica. Parte de suas revistas agronômicas foram armazenadas em um novo 
mobiliário, uma estante de metal disposta na reserva técnica.

Foram registrados no livro tombo um total de 540 peças, todas elas pertencen-
tes a coleção Ceslau Maria Biezanko. Os 540 objetos correspondentes a este registro 
tiveram sua superfície marcada à lápis, cuja localização respeita as características 
formais do objeto. Uma ficha catalográfica foi desenvolvida pelo projeto para melhor 
corresponder às necessidades do acervo do Museu, sendo realizado até o momento o 
preenchimento de 45 fichas catalográfica, por esta ser uma atividade mais complexa 
e com um maior número de informações a serem descritas. A página no Instagram 
atualmente contabiliza 48 seguidores.
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Foi iniciado o processo de construção de um manual de documentação para 
os futuros profissionais que possam vir a trabalhar na Instituição, de modo a padro-
nizar as atividades realizadas na reserva técnica e melhorar a qualidade dos proces-
sos documentais.

Esses resultados são referentes ao segundo semestre de 2019, com uma pausa 
durante as férias acadêmicas, até a paralisação das aulas devida a pandemia do 
COVID-19 (no primeiro semestre de 2020).

Considerações Finais

O projeto “Documentação e Conservação do Acervo do Museu Carlos Ritter” 
vem desenvolvendo atividades desde 2019 com o acervo do Museu de Ciências Natu-
rais Carlos Ritter, entendendo que a documentação museológica reflete decisivamente 
na qualidade de todos os demais setores de um museu. Conforme afirma Novaes 
“Um museu que não possui suas coleções devidamente documentadas não poderá 
cumprir suas funções de gerador, comunicador e dinamizador de conhecimento junto 
ao patrimônio e à sociedade, enfim não será útil a seu público” (NOVAES, 2000, p. 44).

O maior objetivo deste projeto é desenvolver ferramentas de um sistema de 
documentação prontas para que os profissionais que atuam na Instituição possam dar 
continuidade e garantir um alcance de divulgação e comunicação com o público. Essa 
intenção encontra-se embutida no desenvolvimento de ferramentas como o manual 
de documentação, o diário de documentação e as fichas catalográficas, entre outras 
atividades que tem a intenção de comunicar ao público o trabalho que é realizado, 
assim como, temos a garantia de que futuramente se precisar de uma nova inter-
venção ou atualização das informações, já existiria um ponto de partida. Apesar de 
ser extensa a coleção do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, o projeto é de 
longa duração, alternando sua equipe discente quando necessário (por isso dá-se a 
importância de um manual), para que siga contribuindo com as funções sociais e 
patrimoniais de uma instituição museal.
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