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O projeto Ciência da Conservação aplicada do Museu do Sport Club
Internacional realizou, inicialmente, um estudo de materialidade das
coleções do museu, formada por objetos no âmbito dos materiais
orgânicos e inorgânicos. Organizamos fichas de estado de conservação e
laudos para objetos valorados pela equipe do museu. Foram feitas
pesquisas documentais e museológicas durante o semestre 2018-1,
resultando na produção de um Dossiê de Conservação, entregue à
Diretora do Museu e sua equipe em julho deste ano. Entendemos que a
Ciência da Conservação poderá ser salientada no relato de profissionais
que atuam em museus da REMAM ? Rede de Museus e Acervos
Museológicos da UFRGS, etapa atual do projeto, na qual está sendo feito
um mapeamento dos acervos e da gestão das unidades que compõem a
rede. A experiência com o Museu do Inter foi etapa fundamental para esta
abordagem. Com a identificação dos pesquisadores que atuam no
cotidiano de cada acervo estudado, temos subsídio para realizar
avaliações de Gestão, Documentação e Conservação em diálogo com as
áreas e os campos específicos. A etapa em andamento contempla um
diagnóstico dos espaços museológicos, uma pesquisa bibliográfica e
documental sobre esses lugares e as entrevistas semiestruturadas. As
iniciativas de preservação são decorrentes da disponibilidade de
servidores docentes e técnicos e estudantes, a partir do interesse e do
engajamento desses agentes. As dificuldades encontradas foram a
localização dos acervos elencados para início do projeto, que nesta fase
foi desenvolvida no Campus Vale. O segundo aspecto a ser salientado é
o acesso aos responsáveis pelos acervos, entendendo que isso
caracteriza um entrave administrativo e uma falta de planejamento
organizacional na UFRGS. Outro aspecto importante é a invisibilidade
dos acervos e do trabalho por eles desenvolvido, o que reforça a
necessidade de maior articulação política e técnica entre a REMAM e os
acervos que a compõem. Esse trabalho terá abrangência nos demais
campi da Universidade.


