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Mediante a importância da Salvaguarda sobre as informações contidas nas peças, foi 

verificado na cidade de Poções-Bahia, durante o primeiro semestre de 2012, um acervo, 

composto por fotografias, em processo de musealização, estando sob a guarda de 

profissionais que estão documentando-o em um espaço expositivo. Os resultados das 

pesquisas compreenderam no exercício de fomento a uma documentação museológica 

ao contexto analisado. 
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Introdução a Documentação Museológica 

 

 Com o objetivo de apresentar um dos componentes da cadeia operatória dos 

procedimentos necessário a musealização de um objeto, o referido artigo buscará 

evidenciar a importância do emprego da metodologia voltado a documentação 

museológica no que tange aos museus, mas, sobretudo, no processo do recebimento de 

um objeto que está no processo de musealização, sendo neste caso, um acervo 

iconográfico em Poções-BA.  

 Com o caráter cientificista, a Documentação Museológica é exercida frente aos 

pressupostos básicos de um trabalho executado em um museu: 
1
salvaguardar os dados 

coletados e realizados pelo museu, diante de um processo de empréstimo até os 

relatórios da gestão, preservando-os aos futuros gestores que neles farão parte, ou até 

mesmo, aos pesquisadores que se debruçarão frente aos acontecimentos ocorridos no 

determinado museu diante de sua historicidade. 

 Com isto, nos procedimentos da cadeia operatória que cada objeto a ser 

musealizado atravessa, seja aquisição, pesquisa, documentação, conservação, meios de 

comunicação ou gestão museológica, assim como todas estas, a documentação tornou-

                                                           
1
 De acordo com o Dicionário, devidamente referenciado no final do texto, Salvaguarda é: Resguardo de 

perigo; segurança, proteção. 



2 
 

se imprescindível no que tange ao processo de proteção as informações contidas em 

cada peça. Nesta, as pesquisas sobre o objeto são relatadas, as fontes onde o objeto foi 

trabalhado será referenciada, os processos pelos quais o objeto passou á entrada da 

instituição estará sendo exposta, entre outros benefícios e obrigações cuja 

documentação museológica possui ciência. 

 Por fim, o processo de documentação do acervo de José Onildo, que está sob a 

tutela da Secretaria de Cultura do Município de Poções, na Bahia, será apresentado 

frente a sua realidade documental no contexto contemporâneo, bem como, as 

perspectivas que estão sendo devidamente trabalhadas, para um melhor emprego da 

metodologia da documentação neste acervo que se constitui por fotografias. 

 

Breve discussão sobre a Documentação Museológica 

 

 O termo Documentação refere-se ao ato de Documentar
2
, reporta-se reunião dos 

documentos com relação a um determinado assunto, cuja organização será realizada por 

alguém ou por uma equipe responsável pela sua proteção. Sendo assim, a função da 

Documentação Museológica consiste em reunir dados sobre as informações 

eminentemente voltadas aos processos museais, cujo objetivo volta-se à salvaguarda dos 

dados contidos e a difusão do mesmo, por meio das pesquisas que serão realizadas nos 

conhecimentos presentes. 

 Frente às discussões que cercam o conceito de Documentação, no que tange a 

sua chegada e os significados Sócio-Culturais impressas nessa, Loureiro apresenta: 

Documentar é, sobretudo no âmbito museológico, integrar em 

conjuntos significativos as tradições, diferenças e dispersões que 

caracterizam as ciências, saberes e discursos contemporâneos 

em benefício dos mais diferentes grupos sociais. (2008, p.30) 

 

 Diante dos trabalhos realizados com a Documentação Museológica, para um 

melhor esclarecimento sobre o funcionamento de seu processo de informação, 

organização e proteção de acervos museológicos, parte-se da definição inicial de Helena 

Dodd Ferrez : 

                                                           
2 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Século XXI: o minidicionário da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 244. 



3 
 

A documentação de acervos museológicos é o conjunto de 

informações sobre cada um dos seus itens e, por conseguinte, a 

representação destes por meio da palavra e da imagem 

(fotografia). Ao mesmo tempo, é um sistema de recuperação de 

informação capaz de transformar, como anteriormente visto as 

coleções dos museus de fontes de informações em fontes de 

pesquisa científica ou em instrumentos de transmissão de 

conhecimento (1994, p.65). 

 

 Através da compreensão em que o objeto museológico consiste em um legado 

cultural, observa-se que o registro feito sobre algum objeto
3
, salvaguarda a identidade 

cultural de uma etnia que confeccionou a peça, transformando-o em um bem cultural, a 

partir de observações sobre a memória que o circunda, sendo posteriormente suscetível 

a exposições onde passarão pelo processo de interpretação pelo público, através das 

decodificações, dos símbolos das representações, tornando-se assim o testemunho de 

um determinado contexto. 

 Com relação a este processo que a documentação permite ao objeto, veja-se que 

a museologia propicia uma particularidade a suas formas de aplicabilidade deste 

método, assim como todas as áreas assim fazem, como aborda Yassuda: 

A questão da documentação em museus, tema que desperta 

certas inquietudes no âmbito da Ciência da Informação, não se 

enquadra em sistemas codificados como se dá na documentação 

em bibliotecas e arquivos. A diversidade do acervo do museu 

requer uma amplitude maior dos campos de descrição, de 

maneira a atender a todas as demandas informacionais dos itens 

da coleção. Nos museus, cada peça do acervo é tratada 

unitariamente, mesmo que faça parte de uma coleção específica. 

Além disso, características peculiares à instituição museológica, 

como o perfil do museu (Histórico, Arqueológico, História 

Natural, Pedagógico, Antropológico, Artes, etc.) privilegia um 

tipo específico de informação, onde as leituras serão diferentes, 

assim como os valores que permeiam essas leituras. (2009, p.16) 

                                                           
3
 Quando assim é mencionado, compreende-se não somente peças, mas documentos, plumagens, enfim, 

os chamados objetos museológicos. 
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  Passando por este processo de preservação (está sendo enfatizado, neste artigo, o 

termo preservação à proteção dos documentos) com a sua presença em um espaço 

museológico, o objeto passa por etapas valorativas uma vez que os seus dados estão 

catalogados e com pesquisas sólidas por conter informações, por comunicar um fato e 

por ser preservado à medida que outras gerações também o usufruam.  

 A importância da documentação de um objeto numa instituição ou numa 

pesquisa é cada vez mais refletida. Através dos registros contidos nestes, os dados 

explicam o tempo em que o acervo foi fabricado, sua forma de aquisição, o doador, se 

obteve interferências, os empréstimos que foram realizados da peça, as participações do 

mesmo em exposições, entre outras informações relevantes que serão discriminadas em 

seus registros. Sendo assim o objeto por ser considerado único e cultural, traz consigo 

uma memória, uma informação que será mantida pelos gestores do ambiente em que o 

circunda. 

 Numa discussão profunda sobre o conceito de Documentação, Smit aborda dois 

pontos enquanto ressalto a função social: 

A informação é entendida como possibilidade de integração 

entre os povos, culturas e tempos, reavivando o sonho otletiano; 

A documentação funciona como espelho do mundo, que permite 

detectar diferenças e aproximações, para chegar a sínteses. De 

toda forma, a documentação dispõe o que “já-se-sabe-sobre”, 

também denominado o “estado-da-arte” em determinado 

assunto, evitando o investimento em questões já resolvidas e 

propiciando o avanço do conhecimento a partir do que está 

consolidado. (2008, p. 18)  

  

 Existe uma preocupação que permeia os que trabalham nesta área: o 

deslocamento do objeto. Quando retirado de sua origem, o acervo é alvo de 

descontextualização, que ao chegar numa instituição, por exemplo, viabiliza novas 

lógicas e critérios, passando neste caso por uma situação delicada, mas para que 

equívocos não sejam registrados é necessário que haja uma documentação 

contextualizada sobre o acervo, a qual constantemente esteja sendo pesquisada, para 

atingir assim, um dos grandes objetivos da instituição: comunicar os marcos da peça o 

mais verídico possível. 
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 Com base em situações como estas, a autora TORRES, menciona: 

Ante el crecimiento de La memória artística han de aplicarse 

princípios de ordenación física de lãs colecciones e informativos 

em sus instrumentos de estúdio y control, como son los 

investarios e catálogos. (2002, p.21)  

 

 Por isto, que em algumas instituições culturais existe o setor de Documentação 

Museológica, onde historiadores, museólogos, antropólogos, entre outros profissionais, 

são os responsáveis por fazerem as pesquisas sobre os objetos com a finalidade de 

descobrir novas informações sobre o mesmo, tendo assim, atividades de registros 

constantes. Diante da relevância das informações que cada objeto obtém e que através 

das pesquisas são comunicadas: 

Elas nos permitem conhecer os contextos nos quais os objetos 

existiram, funcionaram e adquiriram significado e geralmente 

são fornecidas quando da entrada dos objetos no museu e/ou 

através das fontes bibliográficos e documentais existentes 

(FERREZ, 1994, p.66). 

 

 Ao ser coletado, recebido, guardado, o objeto deve ser não somente descrito, 

mas analisado em sua matriz tridimensional, necessitando de observações sobre o 

espaço onde estava inserido
4
, a documentação constante

5
 e o diálogo sobre a perda de 

informações primárias a respeito do objeto. 

 Diante da preocupação em registrar, por parte da instituição, toda a 

movimentação da peça, desde a sua unção, quanto á chegada e a estadia, assim Torres o 

apresenta: 

Otras causas para la documentación de las coleciones más 

proprias del mundo de los museos públicos e institucionalizados 

las encontramos em la necesidad de conocer el historial de um 

objeto, sus intervenciones em restauración, movimientos dentro 

y fuera del museo para exposiciones temporales y um largo 

etcétera. 2002, p.26 

                                                           
4
 Isto explicará, como elenca Mensch (apud CÂNDIDO, 2006), a produção, o uso, a manutenção, a 

preservação, a pesquisa e a comunicação do objeto. 
5
 Esta etapa não possui um término, pois o objeto passará por atividades e devido a isto sofrerá 

modificações, empréstimos que terão sua passagem pela documentação. 
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 No sistema de Documentação Museológica, os objetivos destes sistemas de 

recuperação consistem em: conservar os itens da coleção, maximizar o acesso aos itens 

e maximizar o uso de informações contidas nos itens. A função torna-se estabelecer 

contato efetivo entre as fontes de informação (itens) e os usuários, transformando suas 

estruturas cognitivas ou os conjuntos em conhecimento sistematizado. Entre os 

componentes processuais há: Entrada – seleção e aquisição; Organização e Controle – 

registro, número de identificação, armazenagem, catalogação, indexação; Saídas- 

recuperação e disseminação (FERREZ, 1994, p.68).   

 No exercício desse processo, o museólogo armazena os subsídios, complementa 

as informações diante das fontes documentais e iconográficas e torna-as acessível aos 

usuários em pesquisá-las e utilizá-las em exposições, por exemplo.  

            Os objetos assim, quando guardados ou expostos, são resultados do meio social 

que o utiliza por variados motivos: afeto, admiração, colecionismo, exibição, entre 

outros. Ao identificá-lo e armazená-lo, o indivíduo mostra uma série de interesses sobre 

o objeto, trazendo assim, ao futuro, recordações de acontecimentos que poderão ser 

salvaguardados em espaços de memória, como um museu. Logo:   

Desejamos saber que objetos coletamos e porquê. Desejamos 

saber em que medida nossos objetos relacionam-se entre si e, 

mais que tudo, com o mundo à nossa volta-natureza e 

humanidade. E desejamos difundir o conhecimento que 

adquirimos examinando os nossos objetos. Desta forma, 

estaremos aptos a colocar os resultados de nossas pesquisas à 

disposição da comunidade. (SOFKA, 2009, p.81). 

 

            Ao citar estas expectativas, Sofka salienta a importância da pesquisa sobre o 

objeto. Quando se possui um objeto com intimidade e valor, examinam-se com 

precisão, procurando relacioná-lo com a sociedade, o uso e a utilidade que o mesmo 

possui sobre o meio social. 

           Identificando a peça, armazenando-a, analisando-a, recuperando-a e 

disseminando a informação contida nela, o resultado será torná-la um índice de um 

acontecimento, uma vez que estes são objetos da memória social. Todos os objetos são 

passíveis de decodificações, e estes mesmo trazem consigo informações registradas 

através do tempo (a sua estrutura), que diante das constantes pesquisas realizadas pela 
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equipe responsável, poderão ser passadas de forma clara e exata aos que procuram obter 

conhecimentos sobre o mesmo. 

 

Contexto Poçõense 

 

 No município de Poções, situado na região do sudoeste da Bahia, há um 

acervo
6
 do Sr. José Onildo Fagundes, sendo compostas por fotografias que mostram a 

cidade de Poções em seus aspectos construtores (igrejas, residências, etc), 

personalidades (sua família, políticos da cidade, professores, etc.) cuja tutela está sob a 

família Fagundes, sendo trabalhadas em seus aspectos preventivos e documentais pelo 

próprio senhor José Onildo. 

 Na festa dedicada ao Divino Espírito santo, as fotografias eram expostas, 

na chamada Mostra Cultural. No entanto, muitos problemas na informatização deste 

acervo ocorreram a cada ano, pois poucos dados são disponibilizados ao público sobre 

cada peça. A iniciativa de guardar as fotografias da cidade antiga e expô-las na festa do 

Divino mostra um interesse positivo por parte dos gestores culturais, entretanto o 

material que está sob a guarda da família, possui pouco espaço para o seu 

armazenamento, precisando assim, na cidade, de uma política preservacionista para 

salvaguardar o legado cultural que na região existe, entendendo-o como um bem 

público. 

 Frente a isto, torna-se imprescindível conservá-las em um espaço 

fechado, onde necessita obter os devidos cuidados à iluminação e climatização, para um 

melhor atendimento aos visitantes que procuram conhecê-la, bem como, pesquisa-las. 

No entanto, no decorrer dos tempos, ações de conservação foram implementadas para 

uma melhor preservação dos bens culturais. 

 Assim, neste primeiro semestre de 2012, foram analisados atos de 

registro, exposições e conservações das fotografias (chamadas de históricas pela 

população local) sobre a historicidade da cidade de Poções-Bahia. As imagens foram 

adquiridas através, a princípio, da família Fagundes, sendo, posteriormente, sinal de 

curiosidade aos amigos em comuns desse círculo familiar, atingindo assim ao ponto de 

serem doadas relíquias iconográficas de demais famílias poçõenses ao gestor José 

Onildo. 

                                                           
6
 De acordo com o dicionário Aurélio, pág. 9, Acervo : 1. Grande porção 2. O conjunto das obras duma 

biblioteca, museu, etc.  
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 Preocupado, sobretudo, em não perdê-las mais, pois, em alguns anos, 

foram emprestadas e não devolvidas, a família Fagundes alugou um espaço, com o 

auxílio da prefeitura municipal de Poções, e decidiu mantê-las em um espaço no centro 

da cidade, finalizando assim, as exposições em praças públicas. Este ato comoveu 

alguns moradores, causando nostalgia em muitos que se identificavam em vê-las no 

coreto da cidade, tanto quanto, os fizeram questionar sobre qual o papel de tê-las 

preservado em um espaço fixo e também centralizado. No entanto, as ações de 

salvaguarda, suscitou em pessoas do município a preocupação em guardar e manter a 

memória citadina, que através de então, preserva marcos de outrora, não deixando ao 

lado, a importante tarefa de revê-las e admirá-las, diante do exercício cultural de 

conservar as identidades da cidade. 
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