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O projeto, desenvolvido junto ao Museu do Trabalho, prevê a elaboração
de um plano de gestão de acervos museológicos , como ação da prática
de ensino da catalogação, higienização e acondionamento dos bens
culturais, integrantes do currículo do curso de Museologia, utilizando a
coleção do Museu.   A par t i r  de um levantamento dos objetos
pertencentes ao acervo, realizado anteriormente, percebeu-se que a
utilização do Sistema DocMusa Br seria apropriado para dar início a
informatização do inventário. Embora este software não comporte a
quantidade necessária de caracteres para a descrição de alguns campos
da ficha, será aproveitado até a aquisição de outro sistema mais
adequado às necessidades do acervo. O trabalho foi realizado partindo
do preenchimento dos itens básicos contantes no formulário do DocMusa,
tais como: número de registro, nome do objeto, procedência, material,
estado de conservação e localização. Após a inserção dos dados básicos
de todos os objetos do acervo, iniciou-se a inclusão das informações que
o Museu possuía sobre algumas peças e a pesquisa, que está em
andamento, sobre àquelas que apresentavam ausência de informação.
Com a visualização do inventário contendo essas informações básicas, e
com a utilização do Thesaurus para acervos museológicos (Helena Dodd
Ferrez e Maria Helena S. Bianchini), foi possível analisar o acervo como
um todo e pensar em quais coleções os objetos seriam separados,
trabalho que também está em andamento.  A ação desenvolvida revelou
um conhecimento sobre o acervo que o Museu não possuía e sobre o
qual pouco havia refletido ao desenvolver suas ações. Além de
possibilitar aos alunos do curso de Museologia pôr em prática a teoria
discutida em aula, permite uma troca de informações e saberes para
ambos os lados - Museu e Alunos - qualificando futuros museólogos nas
prát icas fundamentais para o desenvolv imento de um museu:
preservação, pesquisa e comunicação.


