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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar as ações do projeto 
de ensino “Organização da Documentação Museológica do Museu do Doce da UFPel” 
sendo um dos pontos deste projeto, analisar e elaborar ferramentas para a catalo-
gação,  tendo como ponto de partida uma fi cha padrão desenvolvida pela Rede de 
Museus, com subsídio das Planilhas Google, como plataforma online de informação. 
Nesta apresentação será tratado especifi camente sobre os procedimentos adotados 
com o acervo de duas coleções “Confeitaria Nogueira” e “Prof.º Alcir Nei Bach”. Cabe 
ressaltar que  a documentação museológica tem como intuito pesquisar e agrupar 
informações referentes, nesse caso, a história e a memória da “antiga” Confeitaria No-
gueira, como também de peças e documentos agrupados pelo Professor Alcir, durante 
as suas pesquisas de mestrado e doutorado. Após a coleta das informações intrínse-
cas e extrínsecas, que são complementares a importância do acervo, a instituição é 
responsável por permitir que esta informação esteja acessível para pesquisadores, 
para o público e para a comunidade. Salienta-se que este projeto tem como uma das 
fi nalidades, complementar a formação do profi ssional museólogo de forma a aprimo-
rar seu conhecimento teórico com base nas experiências que a prática proporciona.

Palavras-chave: Documentação. Catalogação. Confeitaria Nogueira. Prof.º Alcir 
Nei Bach. Museu do Doce.
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Organização da documentação museológica do Museu do Doce.
O projeto denominado “Organização da Documentação Museológica do Museu 

do Doce da UFPel”, teve o seu início no ano de 2019 com o objetivo de desenvolver o 
sistema de documentação museológica do Museu do Doce. Mas, além disso também 
tem sua função pedagógica à medida que complementa de forma prática o conteúdo 
teórico desenvolvido nas disciplinas do curso Bacharelado em Museologia do Instituto 
de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas.

A instituição que abriga o projeto, foi criada por portaria do reitor em 2011 e tem 
como missão “salvaguardar os saberes e fazeres da tradição doceira de Pelotas e 
região, bem como, a pesquisa e comunicação desse patrimônio”1. Como um museu 
universitário, o Museu do Doce coloca-se como um instrumento norteador do saber /
fazer acadêmico que tem como eixo a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão.  A implantação e a organização do Museu do Doce da Universidade Federal 
de Pelotas partiram dos estudos realizados pela equipe de professores que organi-
zou, a partir da metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC, 
a pesquisa sobre esta tradição pelotense, que foi defi nida como Patrimônio Cultural 
Brasileiro em 2018.

Ao abrir as suas portas, em 17 de maio de 2013, a instituição não possuía a sua 
exposição de longa duração, iniciando as suas atividades com visitas guiadas sobre 
aquele que era o seu primeiro acervo, a casa que o sedia.  Ao longo do tempo, com a 
comunidade conhecendo o trabalho que estava sendo realizado, o acervo começou 
a ser doado espontaneamente pela comunidade, não houve um trabalho coordenado 
de busca de acervo, por não ser esta a fi losofi a da gestão da instituição no primeiro 
momento.

O projeto aqui apresentado iniciou suas ações, a partir de duas grandes coleções 
do Museu, as denominadas “Confeitaria Nogueira” e a “Prof. Alcir Nei Bach”. A primei-
ra foi doada pela Viúva do proprietário da Confeitaria, D. Norma Nogueira, e seus 
fi lhos, é composta por fotografi as, documentos escritos e objetos tridimensionais.  A 
Confeitaria Nogueira funcionou em Pelotas entre os anos de 1889 - 1981, sendo uma 
das mais importantes na cidade, tanto pelo seu espaço de sociabilidade, quanto pelo 
período de tempo de funcionamento. O acervo foi doado pela família Nogueira, com o 
intuito de salvaguardar a história deste estabelecimento que foi tão signifi cante para 
a cidade do Doce. 

Figura 01 - Concha usada na fabricação de doces.
Fonte: Acervo do Museu do Doce, coleção Alcir Nei Bach.

1  Informação contida no Regimento do Museu do Doce.
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Figura 02 -Foto do aniversário de 50 anos da Confeitaria Nogueira.
Fonte: Acervo do Museu, coleção Confeitaria Nogueira.

Figura 03 - Tacho de cobre usado na fabricação de doces.
Fonte: Acervo do Museu, coleção Confeitaria Nogueira.
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A segunda coleção foi doada pelo Professor Alcir Nei Bach2, o acervo foi cole-
tado por ele durante suas pesquisas de mestrado e doutorado em Memória Social e 
Patrimônio Cultural, a primeira sobre o patrimônio industrial rural de Pelotas3, com 
ênfase nas fábricas de compotas de pêssego, com recorte temporal de 1950 à 1970, 
e a segunda sobre o patrimônio agroindustrial4, no qual ele elabora um inventário com 
as fábricas de pêssego existentes na área urbana de Pelotas.

Figura 04: Rótulo de uma compota de Morangos em calda Helomar.
Fonte: Acervo do Museu, coleção Prof. Alcir Nei Bach.

Imagem 05: Rótulo de uma compota de pêssegos em calda Helomar.
Fonte: Acervo do Museu, coleção Prof. Alcir Nei Bach.

2  Informação retirada do site “Escavador. Disponivel em: <https://www.escavador.com/sobre/3362590/
alcir-nei-bach>.
3  Disponível em: < https://wp.ufpel.edu.br/ppgmp/fi les/2016/11/Alcir-Bach.pdf>.
4  Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/ppgmp/fi les/2017/05/TESE_ALCIR_NEI_BACH_OUT2017_
opt-V.1.pdf>.
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Segundo Cândido (p.32, 2006) no momento em que se entende que os objetos 
são suportes de informação, ao inserir essas peças no acervo, a instituição se encar-
rega de preservá-las, com as possibilidades de informação que nelas existem e que 
qualifi cam essas peças como documentos. O projeto de documentação museológica 
do Museu do Doce, em concordância com Cândido, se encarrega de registrar estes 
itens para que se tornem parte do museu, além de pesquisar sobre a vida dele antes 
de entrar na instituição. 

Vale repetir que objetos só se tornam documentos quando são 
interrogados de diversas formas, e que todos os objetos pro-
duzidos pelo homem apresentam informações intrínsecas e ex-
trínsecas a serem identifi cadas. As informações intrínsecas são 
deduzidas do próprio objeto, a partir da descrição e análise das 
suas propriedades físicas (discurso do objeto); as extrínsecas, 
denominadas de informações de natureza documental e con-
textual, são aquelas obtidas de outras fontes que não o objeto 
(discurso sobre o objeto). Essas últimas nos permitem conhe-
cer a conjuntura na qual o objeto existiu, funcionou e adquiriu 
signifi cado e, geralmente, são fornecidas durante a sua entrada 
no museu e/ou por meio de fontes arquivísticas e bibliográfi cas 
(CÂNDIDO, 2006, p. 33).

Diante isto, foi elaborado um instrumento para facilitar a catalogação, tendo 
como base uma fi cha padrão desenvolvida pela Rede de Museus da UFPel, para o 
inventário dos acervos universitários. A catalogação possui como principal fi nalidade 
pesquisar e reunir informações pertinentes às duas coleções, Confeitaria Nogueira, 
no qual as informações extrínsecas sobre a coleção podem ser de extrema relevância 
para solidifi car as informações sobre a comercialização de doces e a socialização 
realizadas nestes espaços.’. E, o Prof. Alcir Nei Bach no qual é possível estabelecer 
uma relação de suas informações extrínsecas com a “patrimonialização dos doces 
coloniais”.

Em relação à fi cha elaborada, observa-se que nela são solicitadas informações 
intrínsecas são coletadas através de questionamentos como a tipologia do objeto, 
sendo uma foto ou um objeto tridimensional, seu tamanho medido em centímetros 
(principalmente, largura X altura), de que material é composta a peça ou a partir de 
que técnica foi desenvolvida. Sua descrição, uma breve análise sobre seu estado de 
conservação, outras observações e se na peça existem inscrições ou outros números, 
também são informações retiradas a partir de uma primeira análise física.

Durante o preenchimento desta fi cha detalhes como um número de registro, a 
coleção a qual pertence, a utilização do objeto em trabalhos ou mídias, se este objeto 
é visto ou tem relação com outras peças do acervo, a localização desta peça dentro 
da instituição, se durante alguma exposição o objeto recebeu uma legenda e qual 
seria ela, se a peça passou por tratamentos de restauro ou conservação prévia, quem 
doou e quem foi responsável por receber a peça, são informações essenciais para 
documentação, registro e controle do acervo.

Por fi m, durante o processo de pesquisa, surgem mais informações de cunho 
extrínseco como a época da origem do objeto, ressaltando o contexto histórico que 
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pode afetar direta ou indiretamente a origem da peça, assim como o/a autor/a por trás 
do objeto. Ao fi nal da fi cha, ainda com interesse documental, surgem informações 
sobre o responsável por preencher a fi cha, mencionando a data que isso aconteceu, 
e também o/os responsável/s por revisar e/ou complementá-la.

O enfoque sobre a documentação museológica não se dá somente pela orga-
nização do espaço do Museu, mas sim e principalmente para facilitar e guardar as 
informações de pesquisa. Apesar de muitos pequenos museus não desenvolverem 
pesquisa; seja por não estar vinculado a uma universidade ou pela falta de pessoal 
habilitado para isso; sabemos que a pesquisa é a fonte primordial para estabelecer 
uma comunicação expográfi ca que transmita toda a história por trás do objeto e/ou 
todas as histórias que este objeto representa. E que assim a partir dessa intercomuni-
cação público, museu podemos garantir a irrefutabilidade do fazer museológico.

Um dos desafi os que tivemos ao utilizar uma fi cha pré-estabelecida foi adaptá-la 
para a diversidade do acervo da instituição. No desenvolvimento deste projeto tive-
mos a necessidade de pequenas alterações e esclarecimentos para uma padroniza-
ção, tanto da fi cha quando das descrições que fazemos ao completá-la. 

Nas duas coleções existe uma quantidade signifi cativa de fotografi as as quais 
depois da realização da sua fi cha catalográfi ca, ela é armazenada em envelopes de 
papel feito com  dobraduras, de acordo com as dimensões da foto e após colocada em 
pastas polionda. Para o acervo de rótulos e documentos pretende-se o mesmo siste-
ma de envelopes em papel, mas se torna inviável seu aprovisionamento nas pastas 
polionda visto que suas dimensões variadas muitas vezes extrapolam a medidas das 
pastas, tendo isso no momento estão armazenadas em caixas. No caso do acervo 
tridimensional seu acondicionamento dentro da reserva técnica se dá em estantes de 
metal forradas com TNT.

Segundo Nascimento (1998) a documentação museológica é: 

É necessária para o controle e segurança do acervo permanente 
dos museus conforme as normas internacionais, porém, não 
deve ser considerado como produto acabado, e sim, como pro-
cesso para o desenvolvimento de pesquisas que tenham por 
objetivo a produção de conhecimento sobre a história social e 
cultural onde os objetos estão imersos, como também, sua rela-
ção com a natureza e o homem, numa concepção educativa da 
ação documental (Nascimento, 1998, p.102).

Considerações fi nais

Com este projeto de ensino desenvolvido em um museu universitário temos a 
oportunidade de experienciar o fazer museológico muito mais completo e detalhado 
do que pode-se aprender na teoria, o dia a dia no museu, perpassa não só pela docu-
mentação a qual nos vinculamos neste projeto mas por grandes incumbências como 
pesquisa, expografi a, conservação e a comunicação que é feita dentro dos limites de 
recursos de uma instituição museológica universitária.
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A documentação é indiscutivelmente a área central em uma instituição museoló-
gica. A partir dela que podemos salvaguardar as informações a respeito dos objetos e 
seu contexto, desta forma dando subsídios para que o museu cumpra o seu papel de 
produtor de conhecimento e de comunicá-lo ao público.

O desenvolvimento deste projeto visa pesquisar e armazenar informações sobre 
as coleções do Museu e torná-las acessíveis a todos, tanto para a equipe, como para 
a comunidade em que a instituição está inserida. E a formação de um museólogo 
comprometido com a construção do conhecimento, atento e sensível ao trabalho com 
valor social, e que possa desenvolver uma prática refl etida na teoria. Um profi ssional 
cujo trabalho seja reconhecido pelo coletivo da instituição e pela sociedade.
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