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RESUMO 

O presente artigo trata de uma proposta de instrumento documental complementar à 

documentação museológica realizada no MAE/UFBA. Segue como linha de raciocínio uma 

argumentação inicial às limitações da documentação museológica para a construção de 

conhecimento; dá continuidade apresentando as perspectivas metodológicas adotadas; propõe 

e apresenta a aplicação de um instrumento documental para sítios arqueológicos; finaliza 

conceituando a proposta de instrumento documental como documentação paralela, auxiliar ou 

complementar, apresentando suas limitações e possibilidades. 

Palavras-chave: Documentação Museológica; Coleções Arqueológicas; Documentação 

Complementar.  

 

ABSTRACT 

The present article proposes a documenting instrument that is complementary to those 

used at MAE/UFBA. Its points out the limitations of museum documents in the construction of 

knowledge, and presents the methodological perspectives which are adopted by the author. 

Further it proposes and demonstrates the use of documentation instrument for archeological 

sites, and ends up by proposing a documentation instrument as parallel document, auxiliary or 

complementary, and presenting its limitations and possibilities. 

Key words: Museum registry; Archeological collections; Complementary registry. 
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PROPOSTA DE INSTRUMENTO DOCUMENTAL MUSEOLÓGICO 

COMPLEMENTAR PARA AS COLEÇÕES ARQUEOLÓGICAS DO MAE/UFBA 
Carlos Alberto Santos Costa - MAE/UFBA 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Quando pensamos em documentação museológica em instituições formais1, a 

primeira idéia que vem à mente é a de uma série de procedimentos e instrumentos pré-fixados, 

com o objetivo de agregar ‘todas’ as informações concernentes aos acervos dos museus. Tais 

processos aglutinam atividades distintas, porém complementares, que tradicionalmente se 

dividem em aquisição (coleta, doação, legado, empréstimo, compra e permuta), registro ou 

inventário, classificação, catalogação (fichas de identificação, localização etc.) e pesquisa 

(Cândido, 2006: 37). Além disto, a documentação museológica tem três campos de 

abrangência: administrativo (controle), físico (descrição dos objetos) e de produção de 

conhecimento2. 

Todavia, os acervos que hoje nos são apresentados como museológicos refletem 

apenas uma parte do contexto sistêmico3 das sociedades que produziram os objetos que 

compõem tais acervos. Ou seja, o objeto, “testemunho da realidade” (Guarnieri, s/d), é parte 

pequena de contextos culturais mais amplos. Entendendo desta maneira, a atividade de 

documentação museológica acaba sendo uma opção de anulação de uma série de 

informações acerca das peças, justificada por uma ação técnica de controlar os acervos, cujo 

objetivo acaba sendo burocrático, em sua maior parte. Mesmo as informações contextuais do 

objeto, disponíveis nas fichas de identificação, são utilizadas mais como elementos de 

diferenciação de peças componentes de um acervo, que como um mecanismo de construção 

de conhecimento para explicar tais acervos como parte de sistemas culturais. Não restam 

dúvidas que a documentação museológica é uma excelente ferramenta de sistematização e 

controle de acervos museais, como é um dos seus principais fins. Mas, a atividade de 

documentação museológica como instrumento de construção de conhecimento apresenta 

possibilidades reduzidas, pois dificulta a inter-relação de informações. 

Nesta crítica não podemos negar a imensa contribuição dos sistemas digitalizados de 

documentação aplicados aos acervos museológicos. Contudo, cabe explicitar que esta 

contribuição tem limites, uma vez que se resume a aceleração dos processos de busca e de 

relacionamento binário de informações previamente selecionadas. O fato dos bancos de dados 
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possibilitarem constituir de maneira ágil buscas, listas, estatísticas, relatórios etc. não pode ser 

entendido como um processo de construção de conhecimento através dos acervos 

museológicos. Isto porque sistemas binários trabalham com informações relacionadas, que 

apresentam como característica principal a recorrência, a repetição; situações exatamente 

iguais. Em contraponto a esta situação, não existem normas gerais para o comportamento 

humano, que se permita falar em recorrência. O objeto pode ser industrializado, idêntico, mas 

seu uso e cadeia de significados vão mudar em função do contexto em que o mesmo estava 

imerso. Sendo o objeto museológico fruto da ação humana no passado, que esteve inserido 

em sistemas culturais dinâmicos, emoldurá-lo em sistemas documentais binários é tentar 

simplificar algo que por princípio não é simples. 

Em última instância, a documentação museológica reflete a necessidade do 

museólogo de classificar, de ordenar coisas, para torná-las inteligíveis. No campo oposto, esta 

ordem vela uma deficiência no processo de construção do conhecimento museológico. Isto 

porque, a construção de conhecimento se dá a partir de métodos e técnicas muito precisas, 

mas, a inter-relação de informações, a síntese do conhecimento produzido, ocorre a partir de 

uma teia complexa de conexões que o sistema documental não consegue ordenar. Em se 

falando síntese do conhecimento cabe pensar qual a exata contribuição da documentação 

museológica àqueles produzidos pela museologia: exposições, catálogos, folderes, atividades 

educativas, cadernos pedagógicos etc. Não seriam estes produtos frutos de pesquisas 

externas aos acervos? 

O que pretendemos concluir com esta argumentação é que quem constrói 

conhecimento é o homem, a leitura que este faz dos dados sistematizados, e não o sistema 

documental. Por isto, se a documentação museológica é uma das bases para a construção 

científica da museologia, ela tem que ser seriamente repensada, pois ela, como procedimento, 

é limitada. Não estamos, com esta crítica, buscando destruir a documentação museológica 

como procedimento museal. Muito pelo contrário. Afirmamos a necessidade de sua existência, 

pois é ela que permite que os acervos estejam aí, minimamente classificados, até hoje. 

Buscamos reconhecer seus limites para estudar possibilidades, pois entendemos que a 

construção de conhecimento e de novas práticas ocorre também em função do reconhecimento 

das nossas fragilidades. 

Esta limitação propalada do sistema documental museológico na maioria das vezes 

pode ser minimizada com informações complementares, adicionais, através de pesquisas 

específicas no momento que se necessita fazer uso dos acervos em exposições, publicações e 

catálogos. No caso dos acervos históricos e artísticos esta deficiência pode ser minimizada de 

maneira relativamente fácil, uma vez que maior parte dos contextos em que os objetos 

estiveram inseridos são historicamente conhecidos. Mas, para os acervos arqueológicos estas 

limitações são potencializadas. Isto porque os acervos arqueológicos, em sua maioria, derivam 
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de contextos cujas informações históricas são inexistentes, de maneira que o objeto e sua 

relação com o local onde estava inserido perfazem parte das informações que os explicarão 

como componentes sistemicamente inseridos numa cultura. Por outro lado, uma das principais 

características dos acervos arqueológicos é a unidade: não existem duas peças iguais em 

relação ao mesmo contexto; cada peça é única e serve para explicar sua origem. 

É justamente em função destas duas limitações apresentadas – da documentação 

museológica e do acervo arqueológico – que nasce nosso trabalho. Trata-se de uma proposta 

de documentação complementar às coleções arqueológicas do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade Federal da Bahia (MAE/UFBA)4. A idéia foi buscar informações 

contextuais para os acervos da instituição, com o fim de ampliar seu entendimento, além de 

contextualizar os acervos iconográficos com os materiais. Sendo o MAE um museu 

universitário que fomenta a pesquisa, não cabe entender os acervos iconográficos como 

objetos estanques, senão entendê-los como registros de pesquisas científicas, de maneira a 

buscar relacioná-los aos contextos de origem. 

Para cumprir esta finalidade, selecionamos como objeto de estudos os sítios de 

representações rupestres. Isto porque, diferente dos outros acervos arqueológicos, que 

apresentam sua materialidade no âmbito institucional, a partir das peças recolhidas, os estudos 

em sítios de representação rupestre não agregam materiais arqueológicos como parte dos 

resultados de pesquisa, apenas registros documentais. Desta maneira, trazer ao lume 

informações acerca destas pesquisas, veladas nos documentos arquivados nas instituições, 

perfaz necessidade nos museus arqueológicos. 

Este trabalho constou, inicialmente, na compulsa do acervo iconográfico das coleções 

arqueológicas no Banco de Dados Iconográficos (BDI) do MAE – na ocasião da criação e 

implantação do Sistema Acervo / SIAC (Centro de Documentação 1998 e 1999) – com fim de 

encontrar referências a sítios de representações rupestres. Após esta etapa, partimos para a 

pesquisa em arquivos e bibliotecas fora do MAE. Com este corpus informativo elaboramos a 

proposta de uma Ficha de Identificação para sítios arqueológicos, que serviria como 

documentação complementar, com a finalidade de contextualizar os acervos iconográficos. 

 

2- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Devemos iniciar ressaltando que iremos tratar, neste tópico, dos processos que 

possibilitaram o estabelecimento de diretrizes de trabalho. As técnicas específicas, geradas por 

tais diretrizes, serão esclarecidas no decorrer do artigo, no momento direto de seu uso. 

Iniciamos pela compulsa do acervo iconográfico das coleções arqueológicas do MAE 

que continham dados relativos a representações rupestres. Duas coleções foram consideradas 

à pesquisa: Valentín Calderón e AAPHB (Sobradinho e Itaparica), com respectivos números 
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romanos adotados para a documentação museológica II e VI. Observamos os acervos 

iconográficos de forma total, por ordem de documentação museológica (tanto das coleções 

quanto numérica), que, por sinal, também corresponde à ordem cronológica, ou seja: primeiro a 

coleção II, Valentín Calderón; segundo parte da coleção VI, AAPHB Sobradinho; e terceiro o 

restante da coleção VI, AAPHB Itaparica. 

Ao começar a levantar os dados dos sítios rupestres das coleções, percebemos que 

seria necessário estabelecer alguns critérios de organização das informações, o que nos pôs 

frente a uma questão: não seriam estes critérios equivalentes ao objetivo final do trabalho, isto 

é, a proposta de documentação museológica para os sítios de representações rupestres? 

Efetivamente, a questão não estava equivocada. Embora pareça óbvio o questionamento, este 

fato nos conduziu ao teste da adequação dos itens que iriam constar na ficha de 

documentação no momento de sua elaboração. Outro fator atuou com grande força no 

momento de se criar critérios de documentação: os sítios de representações rupestres 

reconhecidos nos acervos iconográficos, pela sua precária situação de registro, não permitiam 

se pensar em níveis aprofundados de informação para constar nas fichas, salvo algumas 

poucas exceções, pois as anotações de campo se perderam. Desta maneira foi necessária a 

complementação da informação através de publicações e pesquisas acerca das campanhas de 

trabalhos que geraram os acervos do MAE (Calderón 1967a, 1967b, 1973, 1983a, 1983b; 

Calderón et alli 1977; SPHAN, 1984; Etchevarne 1995; Kestering 2001; Luso 2005). 

Ademais, sendo as áreas com representação rupestre entendidas como sítios 

arqueológicos, não poderíamos pensar em criar uma ficha apenas para atender tais contextos, 

pois desta forma, para o futuro do processo documental da instituição, teríamos que criar uma 

ficha de identificação para cada tipo de sítio. Se isto ocorresse exigiria do museólogo uma 

formação extremamente específica em arqueologia; isto é, ao invés de um museólogo 

documentalista na instituição, deveríamos ter um arqueólogo, o que seria incoerente à questão. 

Assim, a proposta seguida, aqui, foi de contextualizar sítios arqueológicos dos quais 

derivam as pesquisas e coleções arqueológicas da instituição, sejam eles de representação 

rupestre ou de outras naturezas. Neste contexto, os sítios de representações rupestres foram 

entendidos como amostragem inicial para a alimentação e teste dos itens a constarem no novo 

instrumento documental, que passou a ser chamado de “Ficha de identificação: sítio 

arqueológico”. Os demais sítios, de outras naturezas, foram arrolados para posterior 

documentação. 

Uma vez conhecido o universo de pesquisa, buscamos contextualizá-lo realizando 

levantamentos paralelos em outras instituições, a seguir: arquivo e biblioteca do Instituto do 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN); arquivo e biblioteca da FFCH/UFBA; biblioteca 

do MAE/UFBA; e biblioteca do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB). O resultado 

deste levantamento foi integrado às fichas de identificação preenchidas. 
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Mas, retornando aos acervos iconográficos, dois procedimentos foram adotados para 

a sistematização das informações coletadas: uma para a organização dos sítios que iriam ser 

documentados (os de representações rupestres); outra para os sítios que, neste momento, 

seriam apenas reconhecidos nas coleções. No que refere à primeira situação, foram 

sistematicamente levantadas todas as informações relativas aos sítios de representações 

rupestres. A ordenação destes dados, por sua vez, se deu diretamente na ‘Ficha de 

Identificação: sítio arqueológico’, que será detidamente explicada mais à frente. Da segunda 

situação, o reconhecimento dos sítios que não iriam ser documentados, apenas foram 

tabuladas as informações, buscando registrar o nome no sítio, o local, o Estado, quais tipos de 

materiais eles continham, quando foram registrados e/ou pesquisados, além de informações 

complementares. Assim, permite-se a continuidade oportuna do trabalho, além de mensurar 

tempo necessário para o que resta ser feito. 

 

3- RESULTADOS 

3.1- A ELABORAÇÃO DA ‘FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: SÍTIO ARQUEOLÓGICO’ 

A elaboração de uma ficha de documentação para os sítios arqueológicos levou em 

consideração alguns fatores. Primeiro, as especificidades das coleções que estavam sendo 

estudadas: arqueológicas. Segundo, as especificidades das informações que seriam 

documentadas: extrínsecas aos acervos. Por fim, terceiro, a função que esta documentação 

teria perante o sistema documental: complementar. 

Com relação ao primeiro fator, devemos considerar que sendo as coleções 

arqueológicas, em alguns momentos, deveras particulares para entendimento e explicação de 

contextos pretéritos nem sempre será exclusivo do museólogo o preenchimento da ficha, mas 

deverá contar com o auxílio de um arqueólogo, em decorrência da especificidade do acervo. 

Da mesma forma, a elaboração de tal instrumento deverá ter, como o caso aqui apresentado, a 

consultoria de profissionais que atuam na área, para que jargões e procedimentos sejam 

adequados às situações que deverão ser documentadas. 

Em segundo, o fato de buscar documentar informações extrínsecas aos acervos das 

instituições põe a documentação realizada em museus formais numa situação extremamente 

particular. É comum informações extrínsecas em campos destinados à contextualização das 

peças em “Fichas de Identificação”, mas não em instrumentos destinados exclusivamente para 

este fim. Todavia, no caso dos acervos arqueológicos, isto não perfaz apenas uma adequação, 

mas sim uma necessidade. Isto porque, para o arqueólogo a peça arqueológica, em si só, é 

potencialmente pouco informativa para a explicação das sociedades passadas. Não interessa 

ao arqueólogo apenas a peça. Interessa, sim, a peça e a relação que esta tem com o meio em 

que está inserida. Em outros termos, o objeto e o seu contexto5. Por isto, a necessidade de 
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manter no processo documental informações que permitam entender o objeto como parte 

constituinte de um contexto mais amplo. Isto não implica em transferir as obrigações do 

arqueólogo para o museólogo (o que seria incoerente), mas fazer o museólogo ter em mente a 

necessidade de estar atento às informações contextuais dos acervos. 

Por fim, como terceiro aspecto, entender esta documentação como complementar não 

afigura demérito à proposta documental. Isto faz compreendê-la como explicação do acervo 

existente fisicamente na instituição, ao tempo que classifica seu papel no processo documental 

como parte que agrega informações necessárias e paralelas aos objetos. Várias peças 

poderão estar relacionadas a um mesmo sítio, isto é, a uma mesma ‘Ficha de Identificação: 

sítio arqueológico’. Por isto, como procedimento a ficha terá execução à parte e única, mas 

como elemento de relacionamento documental estará contextualizando vários objetos 

provenientes de um sítio. Por isto, acaba sendo um instrumento documental multifuncional. 

As informações da ficha proposta foram pensadas com o sentido de agregar dados de 

diferentes naturezas, que permitissem entender a origem dos objetos: com relação à 

localização do sítio; com relação às suas características próprias; com relação às 

características de sua localização; com relação aos trabalhos científicos relacionados ao sítio, 

que façam com que este mesmo sítio seja referência importante à instituição e aos seus 

acervos; com relação aos trabalhos museológicos gerados com estes acervos; informações de 

naturezas gerais; e, por fim, informações relativas ao preenchimento da ficha. Desta maneira, 

segue o modelo proposto e seu respectivo nomenclator explicando a natureza do 

preenchimento dos itens constantes na ‘Ficha de Identificação: sítio arqueológico’. 

Sítio / coleção: 
 

 
MAE / UFBA 

Universidade Federal da Bahia 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Museu de Arqueologia e Etnologia 
Centro de Documentação Nº do sítio: 

 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

 
1- REFERÊNCIAS DO SÍTIO: 
1.1- Sítio:  
1.2- Município:  
1.3- Estado:  
1.4- Localização:  
1.5- Sítios relacionados:  
1.6- Coordenadas geográficas:  
1.7- Referências cartográficas:  
1.8- Informantes:  
 
2- CARACTERÍSTICAS DO SÍTIO: 
2.1- Natureza do sítio: 2.1.1- Aberto:  2.1.2- Fechado:  
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2.2.1- Pré-colonial:  2.2.2- Colonial:  2.2.3- Pós-colonial:  

2.2- Cronologia: 
   

2.3.1- Unidade habitacional  2.3.2- Unidade ritualística  
  

2.3.3- Unidade produtiva  2.3.4- Unidade defensiva  
  

2.3.5- Sem identificação:  2.3.6- Outros:  

2.3- Tipo de ocupação: 

  
2.4.1- Lítico:  2.4.2- Cerâmico:  

  
2.4.3- Ósseo:  2.4.4- Restos de combustão:  

  
2.4.5- Malacológico:  2.4.6- Metálico:  

  
2.4.7- Rupestre:  2.4.8- Outros:  

2.4- Tipo de testemunho: 

  
2.5- Descrição do sítio:  
 
3- CARACTERÍSTICAS DA ÁREA: 
3.1- Clima:  
3.2- Recursos hídricos associados:  
3.3- Referência topográfica:  
3.4- Unidade geomorfológica:  
3.5- Vegetação:  
3.6- Altitude:  
3.7- Fatores de degradação:  
 
4- INFORMAÇÕES ARQUEOLÓGICAS: 
4.1- Tipo de trabalho:  
4.2- Tipo de registro:  
4.3- Referências bibliográficas:  
4.4- Data de registro:  
4.5- Pesquisador responsável:  
 
5- INFORMAÇÕES MUSEOLÓGICAS: 
5.1- Documentos relacionados:   
5.2- Trabalhos consultados:  
5.3- Referências bibliográficas:  
 
6- OBSERVAÇÕES: 
 
 
7- PREENCHIMENTO: 

Revista Eletrônica Jovem Museologia – Estudos sobre Museus, Museologia e Patrimônio 11
Ano 02, nº. 04, 2º semestre de 2007. http://www.unirio.br/jovemmuseologia/ – ISSN 1980-6345 



Proposta de instrumento documental museológico 

7.1- Responsável:  
7.2- Data:  

 

Nomenclator da ‘Ficha de Identificação: sítio arqueológico’ 

Sítio / coleção – neste item deve-se designar o código, em algarismo romano, da coleção 

arqueológica a que o sítio pertence, conforme determinado na documentação museológica 

realizado no MAE, ou seja: I- Vital Rego; II- Valentín Calderón; III- Carlos Ott; VI- AAPHB 

(Sobradinho e Itaparica); IX- Praça da Sé; por fim, X- Piragiba. 

Nº do sítio – aqui será adotado um número seqüencial, com caráter de controle quantitativo 

dos sítios documentados. Em verdade, não se trata de um número com natureza de controle 

de acervo, como na documentação das peças tangíveis, ou melhor, presentes, pois, o objeto 

ora documentado não poderá ser protegido como acervo pelo MAE; trata-se, então, de uma 

indexação paralela àquela realizada para a documentação museológica dos acervos 

considerados (arqueológico, etnológico e iconográfico). Assim, este número terá o fim de 

controle e sistematização da informação organizada dos sítios; 

1- Referências do sítio – neste campo serão cadastradas as informações particulares do sítio, 

desde seu nome a informações espaciais (localização), seguindo os itens abaixo: 

1.1- Sítio – nome do sítio e, entre parênteses, a sigla arqueológica utilizada nos trabalhos 

de campo; 

1.2- Município – nome do município e, entre parênteses, o distrito ou localidade (vila, 

povoado, fazenda, sítio, rancho etc.) onde se localiza o sítio; 

1.3- Estado – o nome da unidade da federação brasileira onde está o sítio; 

1.4- Localização – informações de acesso à área do sítio, vias carroçáveis, estradas, 

estação mais propícia à incursão de campo (sazonalidade) etc. Ademais, se o sítio está 

localizado em área urbana ou rural; 

1.5- Sítios relacionados – nomes e, entre parênteses, códigos museológicos de sítios 

previamente cadastrados na documentação museológica da instituição, que estejam 

próximos ou relacionados; 

1.6- Coordenadas geográficas – deverão constar as coordenadas do sítio em UTM 

(Projeção Universal Transversa de Mercator) ou, em segundo caso, em graus. Caso não se 

tenha as coordenadas do sítio, preenche-se o campo com alguma mais próxima, indicando 

de onde foi retirada; 

1.7- Referências cartográficas – indica-se a fonte cartográfica utilizada na localização do 

sítio, com o nome, número, código da carta e sigla do órgão executor; 
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2- Características do sítio – descreve-se as características físicas arqueológicas do sítio, 

relacionadas à morfologia e tipos de vestígios in loco e móveis. 

2.1- Natureza do sítio – neste campo se identificam dois tipos de informações:  

2.1.1- se o sítio é aberto (a céu aberto) e, ou abaixo, no campo destinado, caso se 

obtenha a informação, que tipo de sítio aberto se trata; 

2.1.2- se o sítio é fechado (em oposição à categoria anterior, coberto, a exemplo de 

abrigos, grutas etc.). Aqui também se deve preencher, caso se tenha a informação, que 

tipo de sítio fechado se refere; 

2.2- Cronologia – toma-se como marco para esta descrição o período de colonização 

portuguesa no Brasil. Com esse pressuposto os sítios serão categorizados em três lapsos 

temporais: 

2.2.1- Pré-colonial, todos os sítios que antecedem o período colonial do Brasil, ou seja, 

anteriores ao ano de 1530. Caso se tenha fixado o período com datações, se preenche 

o campo destinado abaixo do item; 

2.2.2- Colonial, relativo a sítios com datas compreendidas entre o lapso de tempo de 

1530 a 1822. Caso se tenha fixado o período com datações, ou mesmo a partir dos 

objetos encontrados, se preenche o campo destinado abaixo do item; 

2.2.3- Pós-colonial, todos os sítios posteriores ao ano de 1822. Caso se tenha fixado o 

período com datações, ou mesmo a partir dos objetos encontrados, se preenche o 

campo destinado abaixo do item; 

2.3- Tipo de ocupação – trata-se dos tipos de uso dado ao espaço, tendo como categorias 

adotadas: 

2.3.1- Unidade habitacional, quando se refere a locais para habitação, uso doméstico: 

casas, sobrados, malocas etc. Tendo a informação precisa de que tipo de unidade 

habitacional se refere, descrevê-la no campo destinado abaixo do item; 

2.3.2- Unidade ritualística, refere-se a locais onde o uso foi comprovadamente para 

fins de rituais religiosos: terreiros de candomblé, igrejas, sinagogas, mesquitas etc. 

Tendo a informação precisa de que tipo de unidade ritualística se refere, descrevê-la no 

campo destinado abaixo do item; 

2.3.3- Unidade produtiva, trata-se de locais com finalidades produtivas, exemplo: 

engenhos, roças, indústrias, feitorias, garimpos, olarias, oficinas etc. Tendo a 

informação precisa de que tipo de unidade produtiva se refere, descrevê-la no campo 

destinado abaixo do item; 
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2.3.4- Unidade defensiva, locais destinados à defesa, pontos estratégicos militares, 

como, por exemplo: fortes, trincheiras, paliçadas, fossos etc. Tendo a informação 

precisa de que tipo de unidade defensiva se refere, descrevê-la no campo destinado 

abaixo do item; 

2.3.5- Sem possibilidade de identificação, áreas onde, por carência de informação, 

incipiência de dados, não foi definida a utilização; 

2.3.6- Outros, quaisquer áreas com uso definido, que não se enquadrem nas 

categorias anteriormente adotadas. Tendo a informação precisa de que outro tipo de 

ocupação houve no sítio, que não aquelas consideradas anteriormente, descrevê-la no 

campo destinado abaixo do item; 

2.4- Tipo de testemunho – refere-se aos objetos coletados ou registrados no sítio, 

genericamente categorizados em: 

2.4.1- Lítico, artefatos feitos em rochas, como: pontas de projétil, machados, pilões, 

raspadores etc. Havendo a informação, preencher o campo destinado abaixo do item 

qual tipo de vestígio lítico ocorre no sítio; 

2.4.2- Cerâmico, artefatos feitos de cerâmica, em seu conceito mais técnico, isto é, 

argila trabalhada e queimada. Podemos citar como exemplos: faianças, porcelanas, 

feitas em torno (simples e vidrada), feitas com rolete, modeladas etc. Havendo a 

informação, preencher o campo destinado abaixo do item qual tipo de vestígio cerâmico 

ocorre no sítio; 

2.4.3- Ósseo, quaisquer artefatos ou material de interesse arqueológico de natureza 

óssea, sejam: humanos, não humanos, marfim etc. Havendo a informação, preencher o 

campo destinado abaixo do item qual tipo de vestígio ósseo ocorre no sítio: 

2.4.4- Restos de combustão, trata-se de materiais derivados de restos de queima, 

entre estes podemos citar: fogueiras, cinzas, carvões, terra queimada, fuligem etc. 

Havendo a informação, preencher no campo destinado abaixo do item qual tipo de 

vestígio de atividade de combustão ocorre no sítio; 

2.4.5- Malacológico, refere-se a materiais originários de moluscos, terrestres ou 

aquáticos. Havendo a informação, preencher o campo destinado abaixo do item qual 

tipo de vestígio malacológico ocorre no sítio; 

2.4.6- Metálico, materiais de origem metálica, sejam de ferro, bronze, chumbo, cobre, 

latão, prata, ouro etc. Havendo a informação, preencher o campo destinado abaixo do 

item qual tipo de vestígio metálico ocorre no sítio; 

2.4.7- Rupestre, trata-se de vestígios de pinturas ou gravuras deixadas em suportes 

rochosos fixos ou móveis, realizados por grupos pré-coloniais. Havendo a informação, 
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preencher o campo destinado abaixo do item qual tipo de vestígio de representação 

rupestre ocorre no sítio considerando-se três categorias: pinturas, gravuras e geoglifos; 

2.4.8- Outros, quaisquer tipos de vestígios não considerados nas categorias anteriores. 

Havendo a informação, preencher o campo destinado abaixo do item quais outros 

vestígios, que não se enquadrem nas categorias anteriormente especificadas, 

ocorreram no sítio;  

2.5- Descrição do sítio – informações genéricas do sítio, nesse campo se relata sua 

condição arqueológica, ou seja, mais relacionada ao contexto do sítio: a relação espaço e 

cultura material. 

3- Características da área – neste item cadastram-se as características ambientais de onde o 

sítio está inserido, procurando, ao máximo, ser específico à situação particular de inserção 

deste no meio. 

3.1- Clima – descrever máximos e mínimos termais; 

3.2- Recursos hídricos associados – relatar rios permanentes e temporários, fontes 

d’água, dentre outros, existentes próximos ao sítio; 

3.3- Referência ambiental – falar a toponímia local de um marco ambiental regionalmente 

conhecido, que esteja próximo ao sítio, isto é, uma área de referência: uma serra, um 

monte, uma lagoa etc.; 

3.4- Unidade geomorfológica – em que tipo de unidade topográfica o sítio está inserido, 

como exemplo: planície, planalto, serra etc. Caso não se consiga chegar a níveis tão 

específicos, diz-se em que tipo de micro-região homogênea o sítio está inserido, a exemplo: 

Serrinha, planalto de Conquista, Chapadão do Rio Corrente etc.; 

3.5- Vegetação – determinar a flora em que se insere o sítio: caatinga, mata atlântica, 

serrado, floresta amazônica etc.; 

3.6- Altitude – a cota de altimetria do sítio em relação ao nível do mar; 

3.7- Fatores de degradação – que tipos de influências antrópicas (agricultura, estradas, 

vandalismo etc.) ou naturais (pluvial, fluvial, eólica, desmoronamentos etc.) podem vir a 

degradar ou estar degradando o sítio. 

4- Informações arqueológicas – dados acerca dos trabalhos arqueológicos realizados no sítio 

e para o sítio; 

4.1- Tipo de trabalho – relatar o tipo de trabalho de caráter arqueológico que foi realizado; 

4.2- Tipo de registro – quais os tipos de documentos produzidos nos trabalhos 

arqueológicos realizados, tanto em sítio quanto em laboratório. Neste campo, estarão 

descritos que tipos de documentos existem no acervo iconográfico, quantos de cada um 
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deles estão registrados e, entre parênteses, quais os números museológicos dados no 

processo de documentação. Esta descrição, por sua vez, minimiza a busca no processo de 

pesquisa dos sítios, além de criar uma espécie de dossiê virtual sobre a área documentada; 

4.3- Referências bibliográficas – se refere às publicações arqueológicas realizadas 

quando da execução dos projetos que geraram as coleções arqueológicas do MAE/UFBA, 

ou mesmo, que tratem destes projetos posteriormente. 

4.4- Data de registro – período do primeiro registro do sítio, determinando o tempo mais 

precisamente possível, com data/mês/ano; 

4.5- Pesquisador responsável – nome do pesquisador responsável pelo registro e/ou 

trabalho no sítio arqueológico; 

5- Informações museológicas – relativas aos trabalhos realizados e métodos desenvolvidos 

para estudo museológico do acervo, que sirvam de suporte para a documentação, a exemplo: 

pesquisas, relatórios, entrevistas, vídeos etc.; 

5.1- Documentos relacionados – número dos documentos relacionados ao sítio. Da 

mesma forma, número das peças correspondentes ao sítio. Ou seja, trata-se de um link que 

estará relacionado a outras fichas utilizadas na documentação museológica do MAE, como 

a “Ficha de identificação: acervo iconográfico”, que será acrescido automaticamente no 

momento em que a peça for cadastrada com este sítio como origem; 

5.2- Trabalhos consultados – pesquisas museológicas realizadas que complementam as 

informações acerca da coleção a que o sítio pertence ou mesmo sobre o sítio; 

5.3- Referências bibliográficas – trabalhos publicados acerca das pesquisas 

museológicas realizadas no MAE, relacionadas ao acervo a que o sítio pertence ou mesmo 

ao próprio sítio; 

6- Observações – informações relevantes para o entendimento do sítio que não foram 

consideradas nos itens anteriores, ou mesmo, informações que expliquem ou complementem 

dados respondidos anteriormente; 

7- Preenchimento – trata-se do trabalho exercido no preenchimento deste instrumento 

documental; 

7.1- Responsável – nome da pessoa que preencheu esta ficha; 

7.2- Data – quando foi preenchida a ficha, determinando o período mais precisamente 

possível, com data/mês/ano. 

 

No caso do sistema adotado para a documentação museológica do MAE/UFBA, este 

instrumento documental, a ‘Ficha de identificação: sítio arqueológico’, foi proposta para estar 
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atrelada a dois outros instrumentos documentais já utilizados na instituição, cedendo 

informações mutuamente: a “Ficha de identificação: acervo arqueológico” e a “Ficha de 

identificação: acervo iconográfico”. 

 

3.2- A APLICAÇÃO DA ‘FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: SÍTIO ARQUEOLÓGICO’ 

Durante a compulsa dos acervos iconográficos do MAE foi possível localizar 

referências a 457 sítios arqueológicos localizados, registrados ou estudados ao longo das 

pesquisas realizadas na instituição. Deste universo, 88 eram de representação rupestre, que 

foram integralmente documentados na ficha proposta. Suas distribuições nas coleções podem 

ser vistas na tabela que segue: 

COLEÇÃO SÍTIOS REFERENDADOS SÍTIOS DOCUMENTADOS 

II- Valentín Calderón 222 65 

VI- AAPHB Sobradinho 28 8 

VI- AAPHB Itaparica 207 15 

TOTAL 457 88 
 

Apesar da proposição de uma ficha específica para documentação de sítios 

arqueológicos, alguns percalços se interpuseram à realização da atividade. Um deles refere-se 

às diferentes cronologias das coleções compulsadas. O universo em estudo demonstrou que 

quanto mais afastada cronologicamente está do presente a ‘composição’ da, hoje, coleção 

museológica, mais difícil será a documentação dos sítios arqueológicos. Ou seja, quanto mais 

antiga mais complexa e rarefeita a documentação. Embora não possamos tomar este princípio 

como regra geral para documentação museológica, o caso das coleções arqueológicas do 

MAE a ele se enquadra perfeitamente. Desta maneira, em muitos casos não foram preenchidos 

vários itens da ficha, em decorrência da própria ausência do dado. 

Segue um modelo de ficha preenchida, para entendimento empírico de sua aplicação: 

Sítio coleção: 
VI 

 
MAE / UFBA 

Universidade Federal da Bahia 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Museu de Arqueologia e Etnologia 
Centro de Documentação Nº do sítio: 

25 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

SÍTIO ARQUEOLÓGICO 
 
1- REFERÊNCIAS DO SÍTIO: 
1.1- Sítio: Itacoatiara I (BA-FN-11 e PSAI-7) 

1.2- Município: Rodelas (Riacho Itacoatiara, Serra do Curral) 

1.3- Estado: Bahia 
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1.4- Localização: 

Acesso através de estrada sem pavimento e picada. “O sítio localiza-se na 
encosta da Serra do Curral...” (Doc. VI-038). 
O sítio está distante da sede do município 43km. “... encontra-se ao pé da 
Serra do Curral na Planície do Rio São Francisco, margem direita...” (Doc. VI-
042) 

1.5- Sítios relacionados: Itacoatiara V 

1.6- Coordenada geográfica: Do município: latitude 8º 58’ S e longitude 30º 30’ 44” W (Obs.) 

1.7- Referência cartográfica: SUDENE – CHESF 

1.8- Informantes: Leôncio Abílio de Melo 

 
2- CARACTERÍSTICAS DO SÍTIO: 

2.1.1- Aberto: X 2.1.2- Fechado:  
2.1- Natureza do sítio: 

Abrigo  
2.2.1- Pré-colonial: X 2.2.2- Colonial:  2.2.3- Pós-colonial:  

2.2- Cronologia: 
2.290±70AP   

2.3.1- Unidade habitacional X 2.3.2- Unidade ritualística  
Habitação temporária  

2.3.3- Unidade produtiva  2.3.4- Unidade defensiva  
  

2.3.5- Sem identificação:  2.3.6- Outros:  

2.3- Tipo de ocupação: 

  
2.4.1- Lítico: X 2.4.2- Cerâmico: X 

Instrumentos lascados e pilões  
2.4.3- Ósseo: X 2.4.4- Restos de combustão:  

  
2.4.5- Malacológico:  2.4.6- Metálico:  

  
2.4.7- Rupestre: X 2.4.8- Outros:  

2.4- Tipo de testemunho: 

Gravura  

2.5- Descrição do sítio: 

“Petroglifos – sulcos. Sulcos estreitos e profundos provavelmente 
confeccionados por um instrumento pontiagudo, sulcos em forma de V” (...) 
“Paredão de rocha arenítico (não seria arenítica?) – Serra do Curral – Foram 
utilizados as partes planas do paredão para execução das gravuras” As 
gravuras são “... sulcos feitos por raspagem (incisas) e polidos, perfurações 
executadas com instrumento pontiagudo e movimentos rotativos produzindo 
perfurações cônicas com grande diâmetro de borda”. As pinturas estão em dois 
paredões com topografia acidentada (Doc. VI-038). 
Trata-se de dois painéis: o primeiro tem 2,55m de altura, sendo 1,20m desta 
porção soterradas, e 5,40m de comprimento (Doc. VI-055); o segundo tem 
1,35m de altura e 4,95m de comprimento (Doc. VI-056). 

 
3- CARACTERÍSTICAS DA ÁREA: 
3.1- Clima: Mínima de 15º e máxima de 40º 
3.2- Recursos hídricos associados: Rio São Francisco 
3.3- Referência topográfica: Serra Curral 
3.4- Unidade geomorfológica: Corredeira do São Francisco (MAPA DO ESTADO DA BAHIA, s/d) 
3.5- Vegetação: Caatinga 
3.6- Altitude: ??? 
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3.7- Fatores de degradação: Erosão eólica e pluvial e vandalismo. Submersão pelas águas da barragem de 
Itaparica. 

 
4- INFORMAÇÕES ARQUEOLÓGICAS: 
4.1- Tipo de trabalho: Escavação 

4.2- Tipo de registro: 

Relatório: 25 (Docs. VI-330, VI-331, VI-332, VI-333, VI-334, VI-335, VI-336, VI-
337, VI-338, VI-339, VI-340, VI-341, VI-342, VI-343, VI-344, VI-444, VI-445, VI-
451, VI-452, VI-453, VI-456, VI-461, VI-462, VI-463, VI-673) 
Ficha de descrição de escavação: 3 (Docs. VI-1189, VI-1190, VI-1191) 
Registro de Sítios: 4 (Docs. VI-038, VI-042, VI-521, VI-634) 
Fotografias: 10 (Docs. VI-692, VI-693, VI-695, VI-696, VI-698, VI-702, VI-703, 
VI-704, VI-705, VI-706) 
Croqui: 2 (Obs.); 20 (Docs. VI-466, VI-579, VI-582, VI-583, VI-587, VI-588, VI-
589, VI-590, VI-591, VI-592, VI-604, VI-606, VI-614, VI-616, VI-617, VI-623, VI-
726, VI-727, VI-728, VI-1200) 
Ficha de Painéis: 2 (Docs. VI-055, VI-056)  
Ficha de sítios: 161 (Docs. VI-147, VI-148, VI-149, VI-150, VI-151, VI-152, VI-
153, VI-154, VI-155, VI-156, VI-157, VI-158, VI-159, VI-160, VI-161, VI-162, VI-
163, VI-164, VI-165, VI-166, VI-167, VI-168, VI-169, VI-170, VI-171, VI-172, VI-
173, VI-174, VI-175, VI-176, VI-177, VI-178, VI-179, VI-180, VI-181, VI-182, VI-
183, VI-184, VI-185, VI-186, VI-187, VI-188, VI-189, VI-190, VI-191, VI-192, VI-
193, VI-194, VI-195, VI-196, VI-197, VI-198, VI-199, VI-200, VI-201, VI-202, VI-
203, VI-204, VI-205, VI-206, VI-207, VI-208, VI-209, VI-210, VI-211, VI-212, VI-
213, VI-214, VI-215, VI-216, VI-217, VI-218, VI-219, VI-220, VI-221, VI-222, VI-
223, VI-224, VI-225, VI-226, VI-227, VI-228, VI-229, VI-230, VI-231, VI-232, VI-
233, VI-234, VI-235, VI-236, VI-237, VI-238, VI-239, VI-240, VI-241, VI-242, VI-
243, VI-244, VI-245, VI-246, VI-247, VI-248, VI-249, VI-250, VI-251, VI-252, VI-
253, VI-254, VI-255, VI-256, VI-257, VI-258, VI-259, VI-260, VI-261, VI-262, VI-
263, VI-264, VI-265, VI-266, VI-267, VI-268, VI-269, VI-270, VI-271, VI-272, VI-
273, VI-274, VI-275, VI-276, VI-277, VI-278, VI-279, VI-280, VI-281, VI-282, VI-
283, VI-284, VI-285, VI-286, VI-287, VI-288, VI-289, VI-290, VI-291, VI-292, VI-
293, VI-294, VI-295, VI-305, VI-306, VI-307, VI-311, VI-312, VI-313, VI-320, VI-
321, VI-443, VI-521, VI-1358, VI-1360)  
Inventário de sítio: 1 (Doc. VI-467) 
Relação de sítios: 2 (Docs. VI-557, VI-560) 
Listagem de materiais enviados para datação de C14: 1 (Doc. VI-629) 
Datação C14: 2 (Doc. VI-632, VI-633) 
Projeto: 2 (Docs. VI-664, VI-670)  
Mapa: 1 (Doc. VI-1113) 
Positivos: 3 (Docs. VI-1123, VI-1141, VI-1144) 
Decalque de painel: 32 (Docs. VI-1211, VI-1212, VI-1213, VI-1214, VI-1215, VI-
1216, VI-1217, VI-1218, VI-1219, VI-1220, VI-1221, VI-1222, VI-1223, VI-1224, 
VI-1225, VI-1226, VI-1227, VI-1228, VI-1229, VI-1230, VI-1239, VI-1240, VI-
1241, VI-1242, VI-1243, VI-1244, VI-1245, VI-1246, VI-1247, VI-1248, VI-1249, 
VI-1250) 

4.3- Referências bibliográficas: 

ETCHEVARNE, Carlos. Étude de l’appropriation des ressources du milieu: 
les populations pré-coloniales sanfranciscaines, dans l’etat de Bahia 
(Brèsil). Paris: Museum National d’Histoire Naturelle, Institut de Paleontologie 
Humaine, 1995, 318p. (tese de doutorado). 
 
MAPA ESTADO DA BAHIA: político, turístico, didático, regional e rodoviário; 
escala: 1:1.200.000. São Paulo: Editora e gráfica Trieste Ltda., s/d. (MAPA DO 
ESTADO DA BAHIA, s/d) 
 
MARTÍN, Gabriela. Pré-história do Nordeste do Brasil, 3ª edição atualizada. 
Recife: UFPE, 1999. 440p. 
 
PROUS, André. Arqueologia brasileira. Brasília: UNB, 1992, 605p. 

4.4- Data de registro: 1987 

4.5- Pesquisador responsável: Carlos Etchevarne, Leila Almeida e Verbena Galvão. 
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5- INFORMAÇÕES MUSEOLÓGICAS: 

5.1- Documentos relacionados:  

VI-038, VI-042, VI-055, VI-056, VI-147, VI-148, VI-149, VI-150, VI-151, VI-152, 
VI-153, VI-154, VI-155, VI-156, VI-157, VI-158, VI-159, VI-160, VI-161, VI-162, 
VI-163, VI-164, VI-165, VI-166, VI-167, VI-168, VI-169, VI-170, VI-171, VI-172, 
VI-173, VI-174, VI-175, VI-176, VI-177, VI-178, VI-179, VI-180, VI-181, VI-182, 
VI-183, VI-184, VI-185, VI-186, VI-187, VI-188, VI-189, VI-190, VI-191, VI-192, 
VI-193, VI-194, VI-195, VI-196, VI-197, VI-198, VI-199, VI-200, VI-201, VI-202, 
VI-203, VI-204, VI-205, VI-206, VI-207, VI-208, VI-209, VI-210, VI-211, VI-212, 
VI-213, VI-214, VI-215, VI-216, VI-217, VI-218, VI-219, VI-220, VI-221, VI-222, 
VI-223, VI-224, VI-225, VI-226, VI-227, VI-228, VI-229, VI-230, VI-231, VI-232, 
VI-233, VI-234, VI-235, VI-236, VI-237, VI-238, VI-239, VI-240, VI-241, VI-242, 
VI-243, VI-244, VI-245, VI-246, VI-247, VI-248, VI-249, VI-250, VI-251, VI-252, 
VI-253, VI-254, VI-255, VI-256, VI-257, VI-258, VI-259, VI-260, VI-261, VI-262, 
VI-263, VI-264, VI-265, VI-266, VI-267, VI-268, VI-269, VI-270, VI-271, VI-272, 
VI-273, VI-274, VI-275, VI-276, VI-277, VI-278, VI-279, VI-280, VI-281, VI-282, 
VI-283, VI-284, VI-285, VI-286, VI-287, VI-288, VI-289, VI-290, VI-291, VI-292, 
VI-293, VI-294, VI-295, VI-305, VI-306, VI-307, VI-311, VI-312, VI-313, VI-320, 
VI-321, VI-330, VI-331, VI-332, VI-333, VI-334, VI-335, VI-336, VI-337, VI-338, 
VI-339, VI-340, VI-341, VI-342, VI-343, VI-344, VI-443, VI-444, VI-445, VI-451, 
VI-452, VI-453, VI-456, VI-461, VI-462, VI-463, VI-466, VI-467, VI-557, VI-560, 
VI-579, VI-582, VI-583, VI-587, VI-588, VI-589, VI-590, VI-591, VI-592, VI-604, 
VI-606, VI-614, VI-616, VI-617, VI-623, VI-629, VI-632, VI-633, VI-634, VI-664, 
VI-670, VI-673, VI-692, VI-693, VI-695, VI-696, VI-698, VI-702, VI-703, VI-704, 
VI-705, VI-706, VI-726, VI-727, VI-728, VI-1113, VI-1123, VI-1141, VI-1144, VI-
1189,  VI-1190, VI-1191, VI-1200, VI-1211, VI-1212, VI-1213, VI-1214, VI-1215, 
VI-1216, VI-1217, VI-1218, VI-1219, VI-1220, VI-1221, VI-1222, VI-1223, VI-
1224, VI-1225, VI-1226, VI-1227, VI-1228, VI-1229, VI-1230, VI-1239, VI-1240, 
VI-1241, VI-1242, VI-1243, VI-1244, VI-1245, VI-1246, VI-1247, VI-1248, VI-
1249, VI-1250, VI-1358, VI-1360 

5.2- Trabalhos consultados: --- 
5.3- Referências bibliográficas: --- 
 
6- OBSERVAÇÕES: 
- Sítio Localizado durante o Projeto de Salvamento Arqueológico Itaparica (PSAI). 
- Embora não se tenham as coordenadas exatas do sítio, indicamos consultar o mapa documentado com o nº VI-1113, 
onde pode se ver o sítio situado no espaço. 
- Croqui do sítio no verso do “relatório”, doc. VI-444; outro croqui encontra-se no verso da “ficha de descrição de 
escavação”, doc. VI-1189. 
 
7- PREENCHIMENTO: 
7.1- Responsável: Carlos Costa 
7.2- Data: Maio de 2002 

 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não podemos concluir que a proposta que apresentamos, a ‘Ficha de identificação: 

sítio arqueológico’, tem um fim de documentação semelhante àquele do acervo arqueológico, 

etnológico e iconográfico do MAE, pois, diferentes destes acervos, os sítios que foram 

documentados não podem ser vistos como acervos institucionais. No entanto, acreditamos que 

esta proposta se enquadre bem em uma premissa admitida na museologia, que determina que 
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todo objeto apresenta “informações intrínsecas e extrínsecas” (Mensch, 1990: 59). Isto quer 

dizer que ao olharmos para o sítio arqueológico, estaremos extrapolando as barreiras impostas 

pela peça, isto é, daremos um passo importante na busca das informações extrínsecas dos 

acervos e estaremos os contextualizando com as suas origens de objetos, testemunhos da 

realidade, na relação com o homem enquanto sujeito que os produziu. No estudo de caso aqui 

apresentado, a importância deste trabalho fica expressa numa consideração de Gabriela Martín 

sobre os acervos deixados por Valentín Calderón, e seu atual estado de conservação: 

 

“A obra publicada por Calderón é pequena, se levarmos em conta suas 

atividades de campo e hoje a perda da identidade e da filiação de muitos 
dos materiais arqueológicos, produto de suas numerosas prospecções e 
escavações, representam um prejuízo irreparável para a arqueologia do 

Nordeste.” [grifo nosso] (Martín, 1999: 41). 

 

A necessidade de um sistema de documentação complementar aos objetos existentes 

no MAE advém de uma situação simples: cada acervo é particular, portanto, a documentação 

deve atender às necessidades do acervo. Ou seja, a nossa proposta surgiu de uma situação 

lógica de documentação, a ‘exigência’ do acervo por algo que lhe complementasse, lhe 

tornasse mais elucidativo, e não uma mera situação impensada e despropositada, com fim 

distante da realidade, de ver o acervo de “cima para baixo”, sem conhecê-lo, testando suas 

necessidades. Desta maneira, para fins de caracterização metodológica deste instrumento 

documental, passamos a chamá-lo de ‘documentação paralela’, ‘documentação auxiliar’ ou 

‘documentação complementar’. Isto é, aquela documentação realizada para as informações 

extrínsecas ao acervo, mas não do acervo, com o fim de auxiliar o entendimento, 

contextualização e explicação deste, organizando informações externas e necessárias aos 

procedimentos de síntese do conhecimento produzidos a partir de processos museais. 

Sabemos o quanto é difícil quebrar barreiras de instituições formais no que se refere 

aos trabalhos museológicos de caráter mais atuais (tanto teórico quanto social). Todavia, urge 

criarem-se mecanismos que, se não quebrem estas barreiras, trabalhem ao lado delas, 

dinamizando as ações museais. Neste sentido, acreditamos que esta proposta atenda, pelo 

menos, à dinâmica da documentação museológica no âmbito do MAE/UFBA. 
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1 Estamos chamando de formais as instituições constituídas para abrigarem acervos, com reservas técnicas, 
exposições de longa duração e temporária, estatuto determinando filosofia institucional, direção central, conselho 
deliberativo etc. Em suma, entendemos formais, aqui, os museus com espaços físicos e edificados. 
2 Para uma maior discussão sobre a atividade de documentação museológica sugerimos a leitura dos trabalhos de: 
Cândido, 2006; Cerávolo, 2000; Chagas 1994; Ferrez et alli 1987a, 1987b e 1995; Ferrez 1994. 
3 O contexto sistêmico compreende aquele da vida útil do objeto, que vai desde sua idealização, confecção, uso, re-
uso, desuso e/ou descarte. Ou seja, quando a peça cumpria a atividade a que se destinava na ocasião de sua 
elaboração (Shiffer, 1972). 
4 Este trabalho foi desenvolvido como projeto de conclusão do curso de graduação em museologia da UFBA, no 
semestre letivo de 2001.2, desenvolvido no âmbito institucional do MAE/UFBA. Para esta publicação, ele foi 
revisitado e novas perspectivas de observação foram inseridas. 
5 O contexto de um artefato consiste em sua: 1) localização, a posição horizontal e vertical dentro de uma camada 
arqueológica; 2) associação com outros artefatos, aparição junto com outros restos arqueológicos (Bahn & Renfrew, 
1993: 551). Para um aprofundamento desta discussão sugerimos a leitura do capítulo “7- La arqueología contextual” 
(144-175) do livro “Interpretación en Arqueología: corrientes actuales” de Ian Hodder, (Barcelona: Editorial Crítica, 
1988, 236p.). 
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