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Resumo: Apresentamos uma análise museológica da exposição de longa dura-
ção do Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense com ênfase nos objetos 
arqueológicos e etnográficos, levando em consideração, por um lado, os aspec-
tos técnicos, como salvaguarda do material e estado de conservação dos obje-
tos, acesso, montagem, composição e temas abordados e, por outro lado, os 
aspectos estruturais do Museu, no que tange às condições do prédio, recursos 
materiais e humanos para elaboração da exposição e manutenção do acervo. 
Avaliamos também o contexto histórico de constituição do Museu e seu acervo 
refletindo sobre as condições de salvaguarda, comunicação e administração em 
que se encontra a instituição, sugerindo-se propostas para qualificação e poten-
cialização desse espaço de referência de preservação da memória da cidade de 
Pelotas. 

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho busca realizar uma análise técnica da situação do 
Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense (MHBPP), observando 
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as ações museológicas e a curadoria do acervo, desde o armazenamento 
na reserva técnica até seu uso na exposição, avaliando os cuidados com 
a preservação dos objetos e até mesmo das informações referentes ao 
acervo. O objetivo central deste trabalho é refletir não apenas sobre a si-
tuação técnica de curadoria do acervo, mas também entender o porquê de 
o Museu encontrar-se distanciado da comunidade local. Avaliamos se as
ações do MHBPP podem ser relacionadas aos paradigmas contemporâne-
os da museologia, assim como às exigências dos órgãos reguladores como 
o Instituto Brasileiro de Museus.

A análise museológica foi realizada mediante o acompanhamento 
das transformações do museu em três momentos, especialmente nos anos 
2006, 2011 e 2013, buscando-se identificar mudanças no tratamento do 
acervo e na abordagem expositiva em momentos distintos. Para esta ava-
liação foi importante compreender alguns aspectos da história de forma-
ção deste acervo, fundado a partir de práticas colecionistas desde o início 
do século XX e que passou por vários procedimentos de organização. O 
último momento de readequação do Museu foi realizado no ano de 2011, 
quando esse espaço museológico sofreu uma nova mirada teórica, adqui-
rindo uma renovada destinação espacial e uma nova abordagem museal.

2 BREVE HISTÓRICO DO MUSEU DA  
BIBLIOTECA PÚBLICA PELOTENSE:  
A FORMAÇÃO DE UM “GABINETE DE CURIOSIDADES”

2.1 da fuNdação até 2011

A instituição Biblioteca Pública Pelotense situa-se na praça Coronel 
Pedro Osório, 103, no centro da cidade de Pelotas. O prédio de estilo neo-
clássico teve sua fundação em 1878, recebendo livros e documentos a par-
tir de doações da comunidade local. Pelo seu valor histórico inestimável à 
cidade de Pelotas, o prédio foi inventariado como patrimônio histórico e 
arquitetônico, assim como os demais prédios originários do século XIX que 
cercam a praça, formando o “Centro Histórico da Cidade”.

O Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense foi fundado em 
18 de janeiro de 1904, a partir de objetos e documentos históricos que 
remontam à história de Pelotas. Inicialmente, o acervo da Biblioteca foi 
constituído por meio de doações de famílias tradicionais de Pelotas, confi-
gurando um conjunto de objetos e documentos bastante variados. De um 
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espaço para depósito de objetos, o Museu passou a ser incrementado após 
os anos 1940 com a atuação do Sr. Henrique Carlos de Morais.

Henrique Carlos de Morais tem a sua biografia relacionada à histó-
ria da constituição do acervo do Museu. Desde jovem, sempre demons-
trou interesse pela História Natural, dedicando-se ao estudo de plantas 
e animais. Após se formar na Faculdade de Farmácia e Odontologia de 
Pelotas, tornou-se, em 1940, o primeiro funcionário nomeado para diri-
gir o MHBPP, o que o motivou a organizar o Arquivo Histórico da Cidade 
de Pelotas. Ainda em 1940, após ter ingressado no serviço público fe-
deral como perito em Belas Artes, foi nomeado como Conservador do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Educação e 
Cultura. Em 1945, tornou-se membro da Associação dos Arquivistas 
Brasileiros, com sede no Rio de Janeiro. Ainda nesse mesmo período, 
passou a atuar como professor de artes plásticas brasileiras no curso no-
turno mantido pela Biblioteca. Também foi colaborador assíduo de inú-
meros jornais e revistas, com ênfase nas áreas de História, Paleontologia, 
Ornitologia e Arqueologia (REZENDE, 2010, p. 60-61).

Durante seus 53 anos como colaborador e voluntário da Biblioteca 
Pública Pelotense (BPP), atuou como pesquisador de história, biologia, pale-
ontologia, arte, arqueologia e antropologia, entre outras atividades. Segundo 
Rezende (2010, p. 70), atuando como museólogo e responsável pelo acer-
vo da BPP, o Sr. Henrique Carlos de Morais organizou o acervo do Museu 
em 15 seções: Mineralogia, Paleontologia, Ornitologia, Zoologia, Botânica, 
Numismática, Filatelia, Pinacoteca, Escultura, Arquitetura, Engenharia, 
Desenho, Arqueologia, Armas e Relíquias. Após mais de meio século de con-
tribuição à preservação de objetos e documentos de memória na cidade de 
Pelotas, o Sr. Henrique Carlos de Morais, mesmo após a aposentadoria, ocor-
rida em finais da década de 1970, permaneceu ativo na Instituição pratica-
mente até sua morte no ano de 1986 (REZENDE, 2010, p. 59). 

Enquanto “arqueólogo amador”, o Sr. Henrique Carlos de Morais 
foi um pesquisador que demonstrou interesse pelo passado das popula-
ções indígenas. Todos os materiais coletados in situ ou provenientes de 
doações da comunidade foram, por esse pesquisador, devidamente ca-
talogados e registrados em um livro tombo (a transcrição dos materiais 
arqueológicos e etnográficos do livro tombo constitui o Anexo 1), que 
contém informações baseadas em pesquisa bibliográfica e constatações 
empíricas do autor, sobretudo no que se refere à funcionalidade e afilia-
ção cultural dos artefatos. 
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Após a catalogação e o registro do material arqueológico do acervo, 
realizados por esse pesquisador, não foram desenvolvidas outras pesqui-
sas que se debruçassem a repensar a classificação tipológica e afiliação 
cultural dos artefatos. Nos últimos anos da década de 1990, o material do 
Museu se encontrava acondicionado em uma das salas da Biblioteca sem 
qualquer tipo de estruturação para esse fim. A partir de 2006, o material 
arqueológico passou a receber, por estagiários da BPP, novos procedimen-
tos de salvaguarda, como acondicionamento das peças em embalagens de 
polietileno e guarda em caixas de papelão com orifícios laterais que per-
mitem a circulação de ar para diminuir a presença de micro-organismos 
e minimizar os efeitos de um microclima no seu interior. Foi iniciado um 
processo de numeração e catalogação, higienização, fotografia e descrição 
técnica das peças do acervo com o objetivo de avaliar a perda já constatada 
de peças do acervo e de manter o seu controle informatizado, atividades 
essas realizadas por estagiários, as quais, no entanto, não foram seguidas 
adiante.

Figura 1 – Sala do Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense até 2010

Foto: Rafael Milheira.

No início da década passada, houve uma readequação do espaço ex-
positivo, assim como a área de reserva técnica, contudo, o espaço reserva-
do à exposição encontrava-se em uma área de trânsito no 1º andar da BPP, 
até o ano de 2011. 
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Figura 2 – Exposição permanente do acervo arqueológico  
no 1º andar da Biblioteca Pública Pelotense, até o ano de 2011

Foto: Paulo Teixeira.

No ano de 2011, o acervo passou por uma reformulação que o trans-
feriu para o porão da BPP, área destinada ao museu e à reserva técnica. 
Organizadas em três salas: acervo indígena (peças arqueológicas e etno-
gráficas), acervo histórico dos séculos XIX e XX e, na última sala, um cô-
modo reproduzindo um quarto com móveis do século XIX, com uma cama, 
armários, roupas, louças, frascos e peças de uso pessoal, em sua maioria, 
feminino. Não há informações mais precisas sobre a forma de acondiciona-
mento do acervo entre a fundação do Museu e o ano de 2006. É importante 
frisar o ano de 2006 como o começo de uma preocupação que foi concreti-
zada em 2011 com a readequação espacial dos acervos.

Figura 3 – Foto atual da exposição no porão

Foto: Francine Amaral.
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O acervo arqueológico e etnográfico da exposição permanente foi 
analisado pelos autores deste artigo, sendo reinterpretado a partir de um 
olhar arqueológico quanto à função dos objetos e sua origem cultural, me-
didas, tipos de materiais e um breve diagnóstico de conservação. 

Trata-se de um acervo exposto em vitrines retangulares de vidro e 
madeira, até mesmo no piso e em bases de pilares, onde são apresentados 
ossos e placas de Glyptodon (animais da megafauna) (Figura 4), uma pe-
quena coleção de ossos e dentes humanos com simples etiqueta informan-
do que foram coletados de um “sambaqui em São José do Norte”, materiais 
esses expostos sobre papel em uma vitrine de madeira e vidro pendurada 
a um dos pilares de sustentação do porão (Figura 5). 

Figuras 4 e 5 – Placas de Glyptodon e ossos e dentes humanos coletados de um 
“sambaqui em São José do Norte”

 
Fotos: Francine Amaral.

Há também vasilhas cerâmicas: 
Vasilha (01): Tamanho em torno de 35 cm de diâmetro de circun-
ferência de borda e 47 de altura, decoração plástica externa es-
covada com pequeno furo no fundo e paredes internas lisas com 
manchas em preto (possível marca de uso). Vasilha Guarani, do 
tipo cambuchí guaçú1. 
Vasilha (02): Com tamanho em torno de 25 cm de diâmetro de 
circunferência de borda e 25 cm de altura; embora esteja inteira, 

1 A palavra cambuchí significa jarro, cântaro, e designa recipientes com duas funções princi-
pais diferentes, relacionados com duas dimensões relativas, quando são indicadas, pode-se 
afirmar que os cambuchí descritos como de dimensões normais e grandes serviriam para 
armazenar e servir líquidos, enquanto os descritos como de dimensões pequenas seriam 
para beber, um destes qualificado como servindo para beber água e outro para beber bebi-
da fermentada alcoólica (BROCHADO; LA SALVIA, 1989, p. 130). 
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apresenta algumas partes fragmentadas; decoração externa cor-
rugada. Vasilha guarani, yapepó2. 
Vasilha (03): Com tamanho em torno de 53 cm de diâmetro de 
circunferência de borda (a maior), praticamente sem o fundo, es-
tão conservadas apenas suas paredes de interior; lisa e decoração 
externa corrugada. Vasilha guarani cambuchí guaçú. 
Vasilha (04): Com tamanho em torno de 35 cm de diâmetro de cir-
cunferência de borda e uns 40 cm de altura. Destaca se das outras 
vasilhas por sua estética bem diferenciada: cerâmica clara e lisa 
com decoração geométrica já bem apagada nas paredes externas, 
em tons de vermelho e marrom. Borda alta e pintada em tons de 
marrom. Interior liso com resquícios de engobo branco. Vasilha 
cambuchí guaçú. 
Vasilha (05): Com tamanho em torno de 30 cm de diâmetro de cir-
cunferência de borda, praticamente sem o fundo e com a parte in-
terna lisa; decoração externa corrugada. Vasilha guarani yapepó. 
Vasilha (06): Cerâmica em um tom bem escuro e contendo asas 
nas laterais com medidas em torno de 17 cm de diâmetro de cir-
cunferência de borda e uns 0,9 cm de altura. 
Vasilha (07): Cerâmica com aparência quase que cilíndrica com 
estreitamento na altura na borda, com medidas em torno de 15 
cm diâmetro de circunferência de borda e 10 cm de altura. 

Figuras 6 e 7 – Vasilhas cerâmicas em expositores de madeira e vidro

 Fotos: Francine Amaral.

2 Yapepó, panela utilizada para cozimento e aquecimento de alimentos ao fogo (BROCHADO; 
LA SALVIA, 1989). 
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Figuras 8 e 9 – Vasilha cerâmica com asas e vasilha com formato cilíndrico  
de origens culturais não definidas

Fotos: Rafael Milheira.

Além disso, foram identificadas nove pontas de projétil do tipo umbu 
(pedunculadas e com aletas), sendo oito delas de arenito silicificado e uma 
em calcedônia; uma lâmina de machado circular polida; quatro lâminas de 
machado polido de vários tamanhos, um amolador de lâmina de machado, 
seis materiais líticos não identificados. Foram identificados também dez 
cachimbos guarani, sendo seis cônicos e quatro em forma de “L” com ador-
nos (Figuras 10 a 21).

Figura 10 – Pontas de projétil: Tradição Umbu

Foto: Rafael Milheira.
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Figuras 11 a 14 – Lâminas de machado polidas

Fotos: Rafael Milheira.

Figura 15 – Amolador móvel

Fotos: Rafael Milheira.

Figuras 16 a 19 – Artefatos polidos de função não identificada

Fotos: Rafael Milheira.
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Figuras 20 e 21 – Cachimbos cônicos e cachimbos em formato de “L”

Fotos: Rafael Milheira.

Há também na exposição artefatos confeccionados com tramas ve-
getais. Um chocalho de porongo (maracá) com a parte do punho em ma-
deira ornado com sementes e trançados vegetais. Uma rede de descanso 
tecida com tramas vegetais e ornada com penas coloridas em um borda-
do que decora suas laterais como se fossem babados, a qual está atribuí-
da uma etiqueta de identificação com o nome de Rede Nupcial de Tucum. 
Tucum é uma fibra vegetal da qual a rede foi tecida, oriunda da palmeira 
Tucumã – Astrocaryum chambira –, que no Brasil é nativa da região ama-
zônica. Existem, também, na exposição, alguns materiais sem explicação 
e contextualização em relação ao restante. São peças sem identificação 
como alguns materiais líticos (seixos) dispostos aleatoriamente. Dentre 
as peças estão possíveis boleadeiras, pesos de redes, maceradores, assim 
como duas vértebras (ossos) de baleias, lanças, arpões e ou varas (madeira 
e cana) ornadas em trançados (Figuras 22 a 24). 
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Figuras 22 a 24 – Maracá, rede em tucumã e lanças e arpões

Em uma breve avaliação das condições de salvaguarda do acer-
vo, pode-se dizer que ocorrem, em geral, dificuldades de conservação, 
pois há problemas de higienização dos objetos. Há peças com marcas de 
ações de micro-organismos e umidade, sendo esses, possivelmente, os 
fatores de degradação de pinturas e do engobo nos materiais cerâmicos. 
Algumas peças do acervo estão expostas sem suportes adequados e em 
contato físico umas com as outras, havendo o risco de ocorrerem danos 
pontuais decorrentes de contaminações pela fricção. Além disso, há ma-
teriais expostos sem nenhum tipo de proteção com relação ao contato 
com o público. Outro inconveniente encontrado foi o fato de materiais 
orgânicos de origem etnográfica estarem expostos sobre o piso, sem ne-
nhum tipo de suporte, acarretando na umidificação e proliferação de mi-
cro-organismos. 

Existem apenas informações básicas do acervo sobre a procedência 
regional e sobre a forma de ingresso dos materiais arqueológicos na insti-
tuição, sendo registradas no livro tombo com uma numeração ordinal, feita 
com caneta nanquim na superfície dos objetos e, em alguns casos, há o re-
gistro da numeração com etiqueta de papel, cujas informações vêm sendo 
perdidas com o descolamento dessas etiquetas. 

No que se refere à comunicação com o público, a exposição não apre-
senta qualquer tipo de cédulas ou fichas de informação individual ou por 

Fotos: Rafael Milheira e Francine Amaral.
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grupos, assim como não apresenta quadros explicativos, fotos, desenhos, 
mapas, recursos audiovisuais ou sinalização para orientar a circulação das 
pessoas no espaço. É difícil compreender a proposta temática da exposição, 
pois os materiais não são organizados nem por culturas, nem cronologia, 
nem tema, nem geografia. Seguindo essa análise, o objetivo da exposição 
sugere traçar, de maneira confusa, um panorama cronológico-cultural de 
diversas culturas em variados tempos. 

2.2 a estratigrafia do abaNdoNo

Entendendo como foram coletados os objetos e documentos que for-
mam o acervo do Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense, é pos-
sível afirmar que ele foi composto por práticas colecionistas, de caráter 
diversificado e com “coleções difusas no tempo e no espaço”, como diria 
Bruno (1996). A prática colecionista nas instituições museológicas deu 
origem a muitas coleções e museus no Brasil e no mundo, e o Museu em 
tela não fugiu a essa perspectiva, estando ele de acordo com Bruno (1996, 
p. 293), ao comentar que

As coleções arqueológicas estão na gênese da história dos museus 
[...] [demonstrando] interesse pelo passado, pelo exótico e pelo di-
ferente, esses acervos foram constituídos para, de certa forma, dimi-
nuir a distância entre as sociedades que vivem em tempos distintos. 
[...], sobretudo, esses acervos, espalhados em museus de portes dife-
rentes, podem sinalizar aspectos inerentes à longevidade e diversi-
dade da herança patrimonial dos seres humanos. 

Os objetos de arqueologia estão na origem desse acervo, constituin-
do-se numa parcela importante da exposição. Aproximadamente 10% dos 
objetos catalogados e registrados no livro tombo são artefatos arqueoló-
gicos e etnográficos, o que demonstra um interesse explícito pelo passado 
indígena. A constatação de que o passado das populações nativas sul-ame-
ricanas tem um destaque no acervo do Museu nos levou ao seguinte ques-
tionamento: Qual o interesse em coletar e guardar objetos do passado dos 
povos indígenas da região? 

Numa análise que se baseia somente nos artefatos, pois não há do-
cumentação original interpretativa do organizador (somente o livro tombo 
traz informações descritivas), pode-se perceber que o interesse pelo exó-
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tico, pelo diferente e pelo longínquo está presente no acervo. Para Gnecco 
(2009), a arqueologia na América Latina muitas vezes auxiliou a alienação 
das histórias nativas ao cortar laços com as sociedades indígenas contem-
porâneas. Neste mesmo sentido, não é possível observar na exposição in-
formações relativas a identidades indígenas no presente na região, dando 
a ideia de que esses grupos pertencem à história pré-colonial brasileira e, 
portanto, a um período corrompido e limitado pelo processo histórico da 
colonização europeia. A proposta principal parece ser mesmo a demons-
tração das diferenças do passado humano, sem, no entanto, assumir um 
papel de relação direta do presente com o passado. 

A composição do acervo parece ter seguido o princípio, há bastante 
tempo criticado pela Museologia, de que os objetos do passado guardam 
em sua essência as histórias em que estiveram inseridos (BRUNO, 1996). 
Esta perspectiva parece bastante evidente nas palavras do próprio Sr. 
Henrique Carlos de Morais. Em um documento de sua autoria intitulado 
Minha formação de museólogo, o pesquisador da BPP apresenta sua con-
cepção museológica comentando que “o museólogo tem de ser, antes de 
tudo, um evocador. Um museu conserva justamente para evocar. Por que 
esta é a sua parte dinâmica, sua vida, linguagem, sua forma de perfeição na 
cultura do país” (REZENDE, 2010, p. 72-73). 

Além, do interesse pela pré-história indígena, pode-se destacar 
no acervo do Museu um interesse pelo passado e presente não indígena, 
apresentado a partir de objetos provenientes de diversas regiões do es-
tado do Rio Grande do Sul, mas também interesse pelas ocupações pos-
teriores, já em período histórico, e curiosidades de outras culturas. Dessa 
forma, é possível perceber que o interesse da coleção vai ao encontro da 
apropriação de fragmentos da história regional do Estado, desde os povos 
ameríndios, passando por várias etapas do processo de ocupação desse 
território, bem como objetos de arte e uso quotidiano de culturas exóticas, 
constituindo-se na guarda de coleções ecléticas. Nisso se destacam os ob-
jetos provenientes das Missões Jesuíticas, objetos do século XIX, quadros, 
bandeiras históricas, talheres e pratos de louça usados por pessoas da elite 
pelotense; busto de vultos da história e objetos de curiosidade pelo exótico 
como um narguilé árabe. 

Pensando no contexto de formação desse Museu, a sua estrutura es-
tava em compasso com os conceitos museológicos do período em que foi 
constituído, tendo sido influenciado por ideias de superioridade de alguns 
povos sobre outros. Neste tipo de museu, comumente eram valorizados os 
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objetos belos, raros e exóticos (RAFFAINI, 1993). A escolha dos objetos a 
serem expostos seguiu critérios estéticos, buscando valorizar as caracte-
rísticas externas, e não as informações sobre o contexto do período no qual 
os materiais eram utilizados. Os objetos exóticos eram apresentados com o 
objetivo de demonstrar a diversidade cultural de outras regiões, e, ao apre-
sentar objetos simples sob o ponto de vista da evolução tecnológica, tenta-
va-se demonstrar a inferioridade dos povos supostamente menos evoluí-
dos (indígenas, por exemplo), em relação aos europeus, que eram tratados 
como os mais evoluídos não só tecnologicamente, como também por sua 
capacidade cultural, emocional e intelectual (TRIGGER, 2004). Portanto, 
por trás das práticas colecionistas encontram-se ideias etnocêntricas, de-
generacionistas e racistas, as quais raramente são defendidas abertamente 
em exposições museológicas. Entretanto, instituições como o MHBPP que 
foram constituídas sob a influência destes pensamentos, ao não alterarem 
sua postura com o passar do tempo, reproduzem ideias amplamente con-
sideradas como inadequadas ao contexto atual, contribuindo para a perpe-
tuação de velhos, mas ainda latentes, problemas teóricos. Neste sentido, a 
reprodução de exposições do tipo observado no MHBPP cria um descom-
passo entre os anseios da comunidade e a instituição museológica, visto 
que esta limita a possibilidade de que o público em geral compreenda nar-
rativas sobre o passado nos objetos expostos nos locais onde, supostamen-
te, as histórias e as narrativas deveriam ser contadas com alguma conexão 
entre o passado e o presente.

De acordo com Bruno (1996), no século passado ocorreram grandes 
mudanças no pensamento relacionado à prática museológica, de um ob-
jetivo de ostentação e de afirmação de superioridade em relação a outros 
povos, à defesa de que os museus deveriam estar atentos aos problemas 
sociais e poderiam ter uma ação no sentido de auxiliar a solução desses 
problemas. Podem ser identificados marcos importantes destas mudan-
ças de postura. A criação do Museu do Homem na França, onde seus or-
ganizadores defendiam a ação política dos museólogos na luta contra os 
problemas relacionados ao fascismo e ao imperialismo; posteriormente, 
na Mesa Redonda de Santiago do Chile, foram apresentadas as ideias de 
Museu Integral, que leva em consideração a totalidade dos problemas de 
uma sociedade, e de museu enquanto ação, um instrumento dinâmico de 
mudança social, embora, segundo Hugues de Varine (1995), pouco impac-
to houve em termos de mudanças de paradigmas nas instituições museo-
lógicas de grande porte. 
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Embora tenhamos visto a preocupação do Sr. Henrique Carlos de 
Morais na constituição de um acervo peculiar e variado, que remonta a 
diferentes épocas da história regional, assim como apresenta objetos de 
culturas distintas e exóticas, são preocupantes as condições de salvaguar-
da, curadoria e exposição do acervo na atualidade. A avaliação realizada 
permitiu a constatação de vários problemas referentes à administração 
desse acervo, que consideramos bastante rico no que se refere, sobretu-
do, aos objetos arqueológicos e etnográficos, dada a variedade de peças e 
de suas potencialidades comunicativas. A má administração histórica do 
acervo denota o tratamento secundário e o abandono paulatino que vem 
sofrendo o Museu, mesmo que esforços tímidos venham sendo realizados 
atualmente. 

Dentre os problemas observados a partir da análise histórica do 
Museu da Biblioteca Pública Pelotense, o mais importante foi constatado 
a partir da análise quantitativa que fizemos no livro tombo de registro do 
acervo. Foi possível perceber que dezenas de peças “sumiram” do acervo. 
Por exemplo, houve a perda de 99 pontas de projétil, todas as 20 bolas de 
boleadeira, as duas mãos de pilão, entre outros objetos. Nesse sentido, per-
cebe-se que a história do acervo do Museu da Biblioteca Pública Pelotense 
se enquadra naquilo que Bruno (1996; 2009) chama de “estratigrafia do 
abandono”, um abandono da capacidade de memória e dos objetos que po-
deriam agenciá-las. Portanto, esse conceito pode se referir não somente ao 
abandono das peças dos acervos, mas também ao abandono da perspec-
tiva memorial que esses acervos representam. Trata-se de um abandono 
do potencial de referência de memória dos artefatos, os quais podem ser 
considerados, com base numa proposta museológica, agentes de ligação 
entre o passado e o presente. 

Posto isto, os objetos que compõem o acervo do Museu, na medida 
em que são mal administrados, não se inserem numa perspectiva patrimo-
nial que permita a reflexão sobre memória e herança cultural. Logo, po-
de-se afirmar que o Museu em questão não se configura como um agente 
interlocutor ativo entre o passado e o presente. Houve um processo admi-
nistrativo que historicamente secundarizou o papel desse Museu perante 
os outros setores da instituição, o que gerou um histórico descaso da co-
munidade pelotense por desconhecer o potencial dessa instituição, já que 
a proposta museológica nunca foi clara. A falta de uma proposta museoló-
gica explícita e bem articulada garantiu o distanciamento do interesse da 
comunidade pelotense pelo Museu.
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Sendo assim, pode-se constatar que o MHBPP é limitado enquanto 
agente patrimonial. Suas propostas não são conhecidas, já que não atingem 
ao público. A proposta museológica, além de ser obscura, por assim dizer, é 
secundarizada em prol de outros interesses da instituição, e com isso a co-
munidade perde um espaço de memória que tem um potencial de reflexão 
bastante importante, mas pouco explorado. Neste sentido, concordamos 
com as palavras de Schmitz ([s.d.], p. 11) “Um patrimônio não administra-
do, além de não render frutos para o seu detentor, tem uma possibilidade 
imensa de se perder”. A perda, neste caso, é um vácuo de memória. A perda 
é a negação da memória histórica que os objetos, enquanto referências his-
tóricas podem simbolizar e potencializar (RAHTZ, 1989; TAMANINI, 1998; 
BRUNO, 1996; 2009). 

Fica claro que o MHBPP não atende aos preceitos básicos do Decreto-
lei 5.264, de 05 de novembro de 2004, do IPHAN, cujo artigo 2º coloca que 
são características das instituições museológicas, dentre outras:

I – o trabalho permanente com patrimônio cultural;
II – a disponibilização de acervos e exposições ao público, propician-
do à ampliação do campo de construção identitária, a percepção crí-
tica da realidade cultural brasileira, o estímulo à produção do conhe-
cimento e à produção de novas oportunidades de lazer;
III – o desenvolvimento de programas, projetos e ações que utilizem 
o patrimônio cultural como recurso educacional e de inclusão social,
e;
IV – a vocação para a comunicação, investigação, interpretação, do-
cumentação e preservação de testemunhos culturais e naturais.

3 CONCLUSÃO E PROPOSTAS DE MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES MUSEOLÓGICAS DO MHBPP

A partir da avaliação do Museu Histórico da Biblioteca Pública 
Pelotense, pode se perceber o seu estado de abandono, o descaso com o 
seu acervo, o interesse secundário com a manutenção dos materiais e a 
ausência de uma proposta museológica comunicativa que contribua aos 
preceitos de formação de identidade, lazer e educação. Essas questões 
denotam a má administração histórica do patrimônio público do Museu. 
O descaso histórico com esse acervo causou a invisibilidade da materia-
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lidade cultural dos povos indígenas do passado e presente (isto falando 
somente dos objetos etnográficos e arqueológicos), como também causou 
a perda irreversível de dezenas de peças do acervo.

Com o objetivo de estancar o processo de perda do acervo e para de-
senvolver o potencial arqueológico e museológico de referência de memó-
ria não só do acervo, mas também da instituição como um todo, propomos 
as seguintes medidas: 

a) Reserva técnica e área de documentação museológica:
Melhorar as condições de salvaguarda do acervo, que passa pelos seguin-
tes procedimentos: registrar e catalogar o acervo com base em uma nume-
ração das peças individualmente, inserindo as informações num sistema 
informatizado, de rápido e fácil acesso; realizar a recontagem do acervo e 
quantificar a perda de peças com base no registro do livro tombo para se 
ter noção mais clara do real conjunto artefatual que ainda existe em posse 
do Museu, esclarecendo a história de perda do acervo; fotografar o acervo 
e organizar fichas técnicas descritivas de cada peça, nas quais constem, no 
mínimo, as informações de ano de coleta do objeto, responsável pela co-
leta, proveniência, tipo de artefato, medições básicas da peça e afiliação 
cultural (no caso de objetos de arqueologia e etnografia). 

O material da reserva técnica deve ser acondicionado em embala-
gens inertes, como sacos plásticos herméticos em polietileno atóxico de 
diversas medidas e caixas de polietileno ou polipropileno, para que não 
haja interferências na integridade das peças, pelo contato da embalagem 
com o objeto que deve ser encaixotado com ventilação interna e com sílica. 
As peças devem ser acondicionadas, após esse procedimento, em estantes 
de fácil acesso, mas que se mantenham fora de contato direto com outros 
materiais ou produtos químicos em uma sala com controle de ambiente, de 
acesso de pessoas, controle de micro-organismos e umidade3. 

b) Exposição: A exposição deve ser repensada à luz de novas pro-
postas museológicas, de forma que se possa articular um discurso com 
uma coerência reflexiva entre os objetos e o público. Uma nova proposta 
expositiva do acervo requer repensar o espaço de exposição, bem como 
reoxigenar a expografia em si, no que diz respeito à temática, organização 
das peças, utilização de elementos visuais complementares que facilitem 
a comunicação (como pôsteres, croquis, etiquetas explicativas, desenhos 

3 Alguns desses procedimentos já vinham sendo tomados pela equipe técnica do Museu, 
melhorando as condições de salvaguarda do acervo no ano de 2006.



Rafael Guedes Milheira; Paulo David Porto Fabres Teixeira
& Francine Costa Amaral256

e fotografias, etc.), que permitam ter uma noção de contextos. O material 
exposto deve receber os mesmos procedimentos de catalogação da reserva 
técnica para identificação e manutenção do controle geral do acervo. 

c) Atividades de pesquisa, conservação, extensão e relações in-
terinstitucionais: São necessárias atividades de geração de conhecimen-
to científico, conservação e preservação dos objetos e articulação do co-
nhecimento adquirido com a comunidade (MENSCH, 1994; RAHTZ, 1989, 
BRUNO, 1999). Nesse sentido, preparar atividades de pesquisa de campo e 
laboratório na área de arqueologia (por exemplo, a redescoberta dos sítios 
arqueológicos onde foram coletados os objetos da coleção para compor 
um mapa regional de sítios, estudo da variabilidade formal das peças em 
comparação com outros objetos de outros museus, escavações de sítios ar-
queológicos regionais, etc.) e, com isso, enriquecer as coleções com infor-
mações contextuais. 

É necessária a readequação de um laboratório de conservação e res-
tauro para o Museu, visto que o laboratório que se destina a essa atividade 
foi direcionado apenas à conservação e restauro de documentos escritos. 
A readequação de um laboratório com profissionais capacitados é impres-
cindível para que se possam realizar trabalhos de conservação dos objetos 
do acervo para então ficarem à disposição das propostas museológicas de 
exposição. 

As atividades de pesquisa e salvaguarda devem ser articuladas com 
a “Missão do Museu” e com as exposições para então serem mantidas à 
disposição do usufruto da comunidade. A partir de uma nova proposta mu-
seológica, que articule pesquisa e extensão, pode-se desenvolver trabalhos 
de educação patrimonial que a comunidade possa intervir de maneira ati-
va no processo de musealização dos objetos, ampliando, dessa forma, a po-
tencialidade do patrimônio até então estático. O acervo, sendo catalogado 
a partir dos procedimentos indicados, poderá ter suas informações dispo-
nibilizadas ao público por meio da informatização, inclusive para pesqui-
sas de escolares e universitários, gerando grupos de pesquisa e interesse 
público pelo acervo e pelo Museu.

Com o objetivo de possibilitar uma harmonia entre as ações do 
MHBPP com os paradigmas contemporâneos da área da museologia, assim 
como o Estatuto dos Museus, que dita os parâmetros básicos das ações dos 
museus, dever-se-ia criar um regimento interno e um plano contendo a 
Missão da Instituição de acordo com o Estatuto dos Museus, preferencial-
mente, de forma participativa entre os funcionários do museu, especialis-
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tas e parceiros sociais, devendo, também, conter a missão e a função social 
do museu, além de demonstrar o caminho para chegar aos objetivos.

Para amenizar o distanciamento do Museu à comunidade local, pro-
blema este bastante comum aos museus da região, sugere-se seguir alguns 
preceitos indicados pela Mesa Redonda de Santiago do Chile, ocasião em 
que foram definidas as ideias de museu integral (que estabeleça relação 
entre os diversos grupos sociais), e museu como instrumento social (capaz 
de auxiliar na solução de problemas sociais). Estas ideias são a base do mo-
vimento denominado de “Nova Museologia”, em que se busca uma maior 
aproximação dos espaços museais com o público, mediante abordagens 
comunicativas de participação coletiva. Traçando um caminho participati-
vo, o MHBPP poderá se tornar mais interessante quando estabelecer pro-
cessos comunicativos baseados em temas eleitos pela própria população. 
Para isto, seria importante abrir espaços de diálogo com a comunidade, 
possibilitando a manifestação dos desejos dos mais diversos grupos so-
ciais possíveis. 
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aNexo 1 

Transcrição do livro tombo do Museu Histórico da Biblioteca 
Pública Pelotense (Artefatos de arqueologia e etnografia)4

Arqueologia do Brasil Meridional

Cerâmica
1 vaso de barro grande com impressões digitais

2 vasos de barro pequenos uns lisos com impressões

1 vaso com sulcos paralelos de alisamentos

7 cachimbos (angulares – 3, cônicos retos – 2,  
“casco de navio” – 2)

1 chama (pio) para caçar aves e pequenos roedores

Machados
2 machados duma só garganta

13 machados polidos, em forma de cunha

6 machados tabulares

Mãos de pilão ou almofariz
3 mãos de pilão 

Quebra-nozes
2 quebra nozes (grandes)

Mata antas
1 mata anta

4 Foi mantida nesta transcrição a grafia original do documento, assim como as referências 
bibliográficas e a estrutura.

Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

Planalto do Rio Grande do 
Sul – cultura Guaiana 
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Itaizás
6 itaizás (de secção rômbica)
1 itaizá (em forma de argolas)

Pedras
2 pedras em forma de queijo (transcrição para as 
“pedras circulares com concavidades”
7 pedras que apresentam concavidades (hoynelos)

Indústria de pedra polida
19 boleadeiras ou bolas Charrua
1 bola de grez com saliências mamilares
2 alisadores ou polidores
2 pontas de dardos
108 pontas de flechas, sendo 9 de quartzo 
(pedra lascada)
1 artefacto para extrair raízes do solo
--- “pá ou cavadeira” (Angyone Costa)

Arcos
9 arcos (maiores) para caça e para a guerra
1 arco (pequeno) para pesca e caça miúda
1 arco (menor) para alvo

Flechas
3 flechas com pontas de ferro
34 flechas com diversas, para pesca, caça e alvo

6 flechas para caça, com pontas de madeira e osso
1 flecha pequena com ponta de ferro, par fisgar

Artefactos indígenas
Trabalhos manuais em fibras vegetais
1 bola de “Tucum” para caça

Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

Cultura Charrua e Tape, município 
de Bagé 

Estado do Paraná 

Estado do Paraná 

Município de Iraí – Estado do 
Rio Grande do Sul 

República do Paraguai 



Apoio:

Realização:




