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De gramática e de linguagem 
 
E havia uma gramática que dizia assim: 
“Substantivo (concreto) é tudo quanto indica 
Pessoa, animal ou cousa: João, sabiá, caneta”. 
Eu gosto é das cousas. As cousas, sim!... 
As pessoas atrapalham. Estão em toda parte. Multiplicam-se em excesso. 
As cousas são quietas. Bastam-se. Não se metem com ninguém. 
 
Uma pedra. Um armário. Um ovo. (Ovo, nem sempre, 
Ovo pode estar choco: é inquietante...) 
As cousas vivem metidas com as suas cousas. 
E não exigem nada. 
Apenas que não as tirem do lugar onde estão. 
E João pode nesse mesmo instante vir bater à nossa porta. 
 
Para quê? não importa: João vem! 
E há de estar triste ou alegre, reticente ou falastrão, 
Amigo ou adverso... João só será definitivo 
Quando esticar a canela. Morre, João... 
Mas o bom, mesmo, são os adjetivos, 
Os puros adjetivos isentos de qualquer objeto. 
Verde. Macio. Áspero. Rente. Escuro. Luminoso. 
Sonoro. Lento. Eu sonho. 
Com uma linguagem composta unicamente de adjetivos 
Como decerto é a linguagem das plantas e dos animais. 
 
Ainda mais: 
Eu sonho com um poema 
Cujas palavras sumarentas escorram 
Como a polpa de um fruto maduro em tua boca, 
Um poema que te mate de amor 
Antes mesmo que tu lhe saibas o misterioso sentido: 
Basta provares o seu gosto...     
 
 

                                                              Mario Quintana 
 



 

 



RESUMO 

OLIVEIRA, Ana Karina Rocha de. Museologia e Ciência da Informação: distinções e 
encontros entre áreas a partir da documentação de um conjunto de peças de ‘Roupas 
Brancas’. São Paulo, 2009. 133p. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Informação. Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo. 

Procura-se identificar, a partir do processo de documentação museográfica de uma coleção 
têxtil, mecanismos metodológicos da Ciência da Informação que auxiliem o trabalho de 
documentação, organização e disponibilização da informação em museus. Analisa-se a 
história das áreas, suas especificidades, seus princípios e metodologias de forma a identificar 
a possibilidade de suas interfaces prováveis. Dentre os vários aspectos da documentação 
museográfica, destacam-se as contribuições da Linguística Documentária em sua interface 
com a Terminologia, no que diz respeito à circunscrição dos termos que servem à 
denominação das peças analisadas. 

Palavras-chave: Documentação, Terminologia, Ciência da Informação, documentação em 
museu. 



 

 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, Ana Karina Rocha de. Museologia and Science of the information: distinctions 
and meeting between areas from the documentation of a set of parts of `white clothes'. São 
Paulo, 2009. 133p. Dissertation presented to the Pos-graduation Program in sciences of the 
information. School of Communications and Arts. São Paulo University. 

The aim is try to identify methodological mechanisms of The Science of Information to assist 
the documentation, organization and provision of information job in museums, through the 
museographic process of documentation of collection textiles. It was analyzed the history of 
the areas, its specificities, principles and methodology to identify the possibility of its possible 
interfaces. Within some aspects of museographic documentation highlight the contributions of 
Linguistics Documentary in its interface with the Terminology with respect to the 
circumscription of terms that serve to name the parts analyzed. 

Key words: Documentation, Terminology, Science of Information, documentation in 

museums. 
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1 INTRODUÇÃO 

Documentar uma coleção1, conforme critérios museológicos de procedimentos 

gerais, significa armazenar todos os aspectos relacionados ao artefato enquanto conjunto ou 

peça única. Significa também construir registros que identifiquem, localizem e descrevam 

todos os passos da(s) peça(s) dentro e fora da instituição, de modo a assegurar, nessa ação, 

além de sua identidade, seu significado cultural. Para algumas instituições esse processo é 

sedimentado a partir de estudos que permitem melhor situar o objeto dentro de seu contexto 

ou de ambientes relacionados. Esses procedimentos de contextualização do objeto e 

construção dos registros possibilitam, consequentemente, alimentar o banco de dados do 

acervo2 com informações importantes, contribuindo, portanto, para novas abordagens 

museológicas como, por exemplo, em montagens expográficas. 

O processo de tratamento de um conjunto de peças se inicia com o levantamento de 

informações acerca dos objetos. Compreende informações primitivas, oriundas do processo de 

ingresso da peça na instituição; informações descritivas; informações encontradas nos 

primeiros documentos administrativos gerados a partir da aquisição do artefato e, informações 

levantadas durante e após a pesquisa histórica. No entanto, poucos autores que lidam com a 

documentação do patrimônio e sua sistematização discutem padrões metodológicos para a 

organização documental. 

Segundo Camargo-Moro (1986), adquirir e documentar constituem campos básicos 

para uma primeira discussão sobre trabalhos de documentação em museus, visto que tanto a 

aquisição desenfreada quanto a interpretação equivocada do acervo, através da utilização de 

métodos para a organização de sistemas precários de documentação, inviabilizam a ação de 

preservação latente nessas ações. Pode-se inferir, portanto, que, para a autora, a ação de 

documentar em museus se estabelece como ato de preservação. 

É nesse universo que procedimentos e instrumentos técnicos são concebidos e 

estabelecidos como normativos, determinando um conjunto de regras que direcionam os 

trabalhos cotidianos dos profissionais da área. Camargo-Moro (1986, p. 15), com base nesses 

princípios, atribui para este profissional a competência de “[...] iniciar uma etapa de 

decodificação do objeto, manipulando-o, identificando-o, documentando-o exaustivamente, 

                                                 
1 Neste trabalho entende-se coleção como “un conjunto de objetos naturales ou artificiales, mantenidos 
temporal o permanentemente fuera de los circuitos econômicos, con especial protección encerrados em lugares 
adaptados especificamente para este propósito y dispuestos en exposición” (POMIAN, 1990, p. 9). 
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conservando-o, proporcionando-lhe uma existência concreta [...]”. Contudo, tais 

procedimentos, no tratamento dos acervos museológicos, apresentam-se como insuficientes 

no tratamento de algumas coleções.  

Pode-se elucidar as ambiguidades existentes na documentação de museus com o 

exemplo do Museu do Traje e do Têxtil, instituição integrante do Instituto Feminino da Bahia, 

que possui uma coleção de mais de duas mil peças de roupas brancas. Essa coleção foi 

formada através de doações das famílias baianas e remonta a um período que vai do século 

XIX ao XX. Na medida em que a coleção foi recebendo o tratamento documental 

museológico, surgiram problemas de ordem terminológica que indicavam a necessidade de se 

conhecer instrumentos que auxiliassem na classificação e na indexação dos objetos para 

compor agrupamentos, visto que nem a utilização do único trabalho brasileiro – Thesaurus 

para acervos museológicos (FERREZ & BIANCHINI, 1987) –, nem os registros antigos do 

museu respondiam às necessidades de classificação e recuperação dos dados da coleção. Do 

mesmo modo, foram identificados problemas relativos à identificação e descrição das peças. 

O Thesaurus para acervos museológicos propõe uma classificação e denominação 

para artefatos de coleções históricas3. O denominador comum que as autoras identificaram 

para cobrir a diversidade do acervo do Museu Histórico Nacional (Rio de Janeiro) foi quanto 

à função, acreditando que “o conceito de função original é parte importante [...], pois é o 

atributo imutável presente em todos os objetos e, portanto, a única característica que pode ser 

utilizada como fundamento para uma classificação sistematizada, independentemente do uso 

que esses objetos possam vir a ter mais tarde” (FERREZ. & BIANCHINI, 1987. p. 22). 

No tesauro, acima referido, os conteúdos semânticos foram trabalhados com relações 

genéricas (gênero-espécie), partitivas, associativas e de equivalência, e o esquema 

classificatório proposto compreende três níveis básicos “[...] hierarquicamente relacionados: 

classes, subclasses e uma lista aberta de termos/nomes de objetos que pode ser expandida, de 

forma controlada, pelos usuários [...]”. As classes se estabelecem como referência para o 

universo dos objetos do acervo; as subclasses reúnem classes funcionais mais precisas e os 

“termos/nomes dos objetos”, tal como as autoras denominam, são “palavras para identificar 

                                                                                                                                                         
2 O conjunto das obras de uma biblioteca ou de um museu. 
3 O museu histórico é um modelo de instituição cultural essencialmente baseado nas “grandes coleções” 
(coleções históricas), nos “personagens históricos” e numa relação peculiar entre o diretor, os membros da 
instituição e os “grandes doadores” (ABREU, 1994, p. 199). Dessa forma, entende-se coleção histórica como 
um agrupamento de objetos ‘gloriosos’ do passado que remontam a diferentes enfoques da sociedade 
brasileira. 
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objetos específicos” (FERREZ & BIANCHINI, 1987, p. 22).  

Segundo a classificação trazida pelo tesauro, o acervo têxtil está representado na 

categoria de objetos pessoais. A Nota de Aplicação (NA) define-os como “objetos criados 

para servir às necessidades pessoais dos indivíduos, tais como proteção e higiene do corpo, 

adorno, crença etc.” (ibidem, p. 70) e, assim, subdivide-se em acessório de indumentária; 

artigo de tabagismo; artigo de toalete; artigo de viagem/campanha; objeto de adorno; objeto 

de auxílio/conforto pessoais; objeto de devoção pessoal; e peça de indumentária. 

A categoria ‘Peça de Indumentária’ contempla uma parte das roupas do acervo do 

Museu do Traje e do Têxtil tendo a definição da Nota de Aplicação como “objetos usados 

como vestimentas ou calçados por seres humanos. Inclui, também, as coberturas de cabeça e 

máscaras que completam trajes” (ibidem, p. 77). 

O intuito desse documento é fornecer um instrumento de trabalho para que a 

informação seja processada de maneira eficiente, mas elas próprias explicitam que esse 

thesauro está aberto a adequações. No caso da coleção citada, ele não atende às 

especificidades que a caracterizam, fazendo-se necessário propor novos termos e 

agrupamentos. 

A equipe do Museu Histórico Nacional do Chile (2004) também desenvolveu um 

trabalho de documentação de um acervo têxtil, a partir do qual foram feitas várias sugestões 

(relacionadas às formas gramaticais a serem utilizadas, ao modo de proceder frente à variação 

designacional etc.). O trabalho, no entanto, não é suficiente para se constituir em referência 

com vistas a se realizar a documentação dessa coleção. 

Para a documentação em museu importa o registro de uma variada gama de dados. 

No caso do tratamento da informação de uma coleção de indumentária feminina e infantil, 

necessita-se identificar e registrar, além da denominação do objeto e o período, os materiais 

de fabricação, os acabamentos, os usuários, funções e assim por diante, já que estes se 

constituem em indicativos importantes de estatutos sociais diferenciados, o que muito importa 

para atividades museológicas, tais como: a concepção de exposições, publicação em catálogos 

e planejamento de atividades educativas. 

A coleta e organização desses dados e, principalmente, a precisa designação ou 

identificação da variedade de denominações formam, também, o alicerce para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas. Dessa forma, entende-se que quanto mais rigoroso for 

o processo de organização de um acervo ou coleção, mais existirão condições para se 
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viabilizar o seu acesso, como a gama de informações para a pesquisa por parte de 

pesquisadores e/ou museólogos. 

Waldisa Rússio (1984, p. 63) apresenta a questão da informação sobre coleções em 

museus de forma mais direta e destaca sua importância para a memória social ao afirmar que 

no museu “O que se faz [...] é, na realidade, marcar, registrar uma memória, que é a 

informação [...]”. Como se vê, o elo que esta autora estabelece entre a preservação da 

memória social e o objeto é bastante direto, mas pouco explicitado. No entender dessa autora, 

são essas informações que fazem do objeto de museu um documento, na medida em que 

garantem a fidedignidade dos dados recolhidos e, assim, os tornam testemunhos de algo. O 

problema, porém, diz respeito às metodologias para o fazer, bem como aos instrumentos a 

serem utilizados na tarefa.   

A captação de dados das peças nos museus, segundo Suely Cerávolo e Maria de 

Fátima Tálamo (2000, p. 245), “concentra-se no, sobre e ao redor do objeto de aquisição, 

detalhes descritivos, históricos [...]”. Entende-se, portanto, que o objeto de museu – 

documento e testemunho – conduz, do ponto de vista da documentação (em sentido estrito, tal 

como o entendido por Fernanda Camargo-Moro (1986), à investigação de planos informativos 

mais amplos que, na grande maioria dos casos, podem não ser saciados na alimentação das 

fichas de identificação dos objetos museais. Isso porque há dados sobre o objeto quanto à sua 

dimensão material, física, e dados – ou informações para Rússio (1984) – sobre o contexto 

que não são deduzidos diretamente do suporte material. Por essa razão, Cerávolo e Tálamo 

(2000) distinguem a documentação em museus – como procedimentos para gerenciamento de 

coleções – da pesquisa. 

Pode-se verificar, pelo que foi referido acima, que as noções de documento, 

documentação, informação, classificação, procedimentos técnicos, preservação, dentre outros, 

são empregados na literatura museológica com significados múltiplos. São palavras 

polivalentes utilizadas diferentemente por distintos autores que se encaixam e se amoldam 

segundo pontos de vista, necessidades e circunstâncias. Funcionam como palavras, mas não 

como termos cujos conceitos são definidos, evidenciando que a área da Museologia4 ainda 

carece firmar seu campo nocional.  

 

                                                 
4 “Museologia - museology ARTE HIST conjunto de conhecimentos científicos e técnicos aplicados à 

conservação, classificação e gestão dos acervos dos museus” (CUNHA & CAVALCANTI, 2008, p. 255). 
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Outro problema que se pode evidenciar no processo de documentação de museus se 

apresenta no momento da classificação dos objetos. Esses, ao chegarem ao museu, devem ser 

registrados em livros ou inventários, recebendo uma denominação adequada. Em geral, essa 

denominação é dada de acordo com os documentos de entrada (cartas de doação, termo de 

comodato etc.). No momento de ordenar os conjuntos, espera-se que se estabeleçam classes 

de objetos que direcionem sua inserção em alguma coleção. Classificar, nesse caso, significa 

compreender o melhor contexto do objeto dentro da instituição, anexando-o a uma coleção. 

Neste processo ocorrem falhas de compreensão, bem como imprecisões terminológicas que 

comprometem não só o trabalho de gerenciamento da informação como, posteriormente, da 

busca e recuperação dos objetos e de informações sobre eles.  

O problema acima relaciona-se com o que se disse anteriormente, uma vez que em 

determinadas instituições, separa-se a ação de 'documentação' propriamente dita, 

compreendendo-a como operação de registrar e de formular registros da pesquisa, quando 

para a elaboração de um registro mais preciso é imprescindível realizar uma investigação 

detalhada não só da trajetória como também de processos técnicos do objeto, de tal forma que 

permitam explicitar com maior propriedade outras especificações de contexto e técnicas: por 

exemplo, no caso da coleção testemunho, acima referida, pesquisar dados relativos à 

manufatura dos tecidos, à identificação dos usuários da peça, às condições e situações de uso. 

Aqui vale lembrar, como sublinha Serge Tisseron (1999), que os objetos fazem ou criam 

nossa relação com o mundo e estão mergulhados em temporalidades, o que nos leva à 

percepção de nossa própria durabilidade. Sendo assim, são mediadores “entre o sujeito e o 

mundo”, ocupam certa espacialidade e, além disso, são referenciais de determinados quadros 

ou molduras físicas e mesmo psíquicas. 

O acervo de indumentária do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Feminino da 

Bahia - Salvador conta com mais de oito mil peças, sendo que a de “roupas brancas femininas 

e infantis” é de aproximadamente duas mil datadas do final do século XIX e início do século 

XX. Nesse caso, ao lado dos aspectos técnicos, econômicos e sociais de comportamento, que 

para o uso museológico são importantes de serem registrados, as peças apresentam outros 

elementos descritivos importantes para a identificação que passam pela questão do uso e da 

função. Além disso, estudar o conjunto de indumentárias brancas e problematizar a 

documentação realizada em museus, através de objetos e problemas museológicos concretos, 

permitirá construir e testar um diálogo entre a perspectiva documentária em museus – e já que 

aplicáveis, em tese, a qualquer museu e por extensão à própria área da Museologia – com a 
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Ciência da Informação onde a troca de experiências pode ser enriquecedora. 

Ocorrem problemas diversos que vão da denominação do acervo à classificação dos 

objetos museológicos/vestimentas. Os dicionários de língua portuguesa (Dicionário Aurélio 

Básico da Língua Portuguesa, 1988), ou mesmo dicionário de moda (O´HARA, 1992, p. 87) 

descrevem modelos padrão de vestuário para algumas peças que, na prática, não atendem às 

necessidades do museu, porque em alguns casos não correspondem à peça a ser catalogada e 

ou, muitas vezes, a confundem com outra. Não se esperaria que um dicionário de língua, 

como o Aurélio, respondesse à questão, tarefa dos dicionários temáticos especializados. No 

caso do dicionário de moda, especializado em indumentária do século XIX, o problema 

persiste em parte. Se por um lado as denominações auxiliam no processo de identificação e 

classificação, por outro não contemplam toda a variedade de indumentárias que há nessa 

coleção específica. Verifica-se, assim, que tais dicionários não cobrem as variações 

encontradas nas peças do Museu do Traje e do Têxtil.  

Além disso, a referida coleção também testemunha, através de exemplares únicos, as 

transformações ocorridas em algumas peças, bem como o desaparecimento de outras. Isso 

pode ser um demonstrativo importante do valor representativo da coleção que conta, assim, 

com elementos referenciais sobre a história da moda, usos e costumes regionais.  

Por fim, outro aspecto importantíssimo sobre as denominações e descrições, está 

relacionado à linguagem regional. Por exemplo, a peça denominada em dicionários por 

‘calcinha’, consta também de revistas de moda francesa do século XIX5 como ‘calçola’ ou 

‘calças de senhora’, denominação que foi incorporada ao vocabulário popular na Bahia. Isso 

pode atestar a forte influência estrangeira da moda francesa no Brasil, e o mesmo valendo 

para a Bahia.  

Isso nos põe justamente frente ao problema de preservação da informação e memória 

para o qual Rússio (1984) alertou. Nessa coleção de museu, bem como de outras, trabalha-se 

com coleções-testemunho importantes como referências históricas em sentido amplo. 

 

                                                 
5 O MUNDO ELEGANTE: Revista Franco-Luso-Brazileira. Paris, v. 8, n.º 10 – 12; 14; 23, 1905; LA MODE 
ILLUSTRÉE: Journal de la famille. Paris: Rédaction et Administration, 1909; BRASIL FEMININO: Revista. 
Rio de Janeiro, n.º 29, 1936, apresentam exemplares de roupas presentes no Museu do Traje e do Têxtil que, 
além de atestarem os modelos, apresentam algumas denominações usadas no Estado da Bahia e também 
presentes na descrição dos registros internos do museu. 
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A denominação nos dicionários consultados, como se viu, não dá cobertura aos 

traços característicos de muitas peças, dificultando o registro que não pode se restringir 

somente à denominação, pois isso acarretaria a perda de qualidade da classificação e, 

consequentemente, da posterior recuperação da informação.  

1.1 OBJETIVO 

A experiência com o trabalho de documentação da coleção acima instigou a pesquisa 

sobre documentação no âmbito da Ciência da Informação (CI), em especial no que diz 

respeito à identificação e definição do vocabulário controlado. Os primeiros contatos com os 

textos da área mostraram, no entanto, problemas que antecedem a própria constituição de uma 

linguagem documentária, uma vez que o uso do termo documentação na área museológica e 

na área da CI difere bastante. 

Sem ignorar as especificidades que separam os procedimentos de documentação em 

museus daqueles utilizados pela Ciência da Informação, partimos da hipótese da viabilidade 

de interlocução entre a museologia e a CI. Tal possibilidade é corroborada, por exemplo, pelas 

afirmações de Johanna W. Smit (2000). Em seu artigo Arquivologia, Biblioteconomia e 

Museologia – O que agrega estas atividades profissionais e o que as separa? a autora (p. 27) 

discute os aspectos que ora juntam ora afastam as atividades profissionais de três categorias – 

os arquivistas, os bibliotecários/documentalistas e os museólogos –, por ela nomeadas como 

as  três Marias. Partindo do pressuposto que arquivistas, bibliotecários, documentalistas, 

gestores da informação e museólogos contribuem de forma complementar para a 

disponibilização da informação estocada dentro de objetivos comuns, a autora discorre acerca 

das possíveis interfaces, bem como os abismos existentes entre as áreas. 

Para Smit (2000) diferenciadas institucional e profissionalmente, as três Marias 

utilizam da distinção dos tipos e suportes documentais – livro, documento e objeto – para 

estabelecerem metodologias de organização distintas supondo ser esta a atitude mais acertada 

para o cumprimento dos objetivos institucionais. Dessa forma, ignoram o traço histórico que 

as une e fazem com que não haja um diálogo maior entre os profissionais. Por isso, em sua 

tentativa de reunir as três irmãs (uma loira, uma morena e uma ruiva) numa família, Smit 

(2000, p. 28) afirma que cada uma delas ignora em boa parte a atuação profissional, os 

princípios teóricos e as metodologias de trabalho das demais objetivando, dessa forma, 

estimular o diálogo entre as áreas. 



 

 

21

O afastamento está ligado ao paradigma do acervo, porém há uma concordância entre 

essas áreas quanto ao trabalho realizado com documentos. Independentemente de ser um 

livro, um objeto museal ou um documento institucional, tanto o arquivista quanto o 

museólogo e o bibliotecário/documentalista, lidam diariamente com a organização e a 

disponibilização das informações (ibidem). Na base da discussão estão os conceitos de 

documentação e documento que não são interpretados da mesma maneira nas áreas da 

Museologia, Arquivologia e Biblioteconomia. A dificuldade aumenta, porque no próprio 

interior da Museologia o documento não é compreendido de maneira homogênea. 

Esta pesquisa, portanto, diz respeito à possibilidade de interlocução entre as áreas da 

Museologia e da Ciência da Informação tendo como ponto de partida o entendimento do 

termo “documentação” e “documento”. Pretendemos identificar como o conceito tem sido 

utilizado nas duas áreas, tendo em vista verificar, principalmente na perspectiva da 

Museografia6, a possibilidade de possíveis contribuições relativas aos métodos de trabalho de 

documentação de acervos museológicos, de modo a aplicá-los no conjunto de roupas brancas 

do Museu do Traje e do Têxtil (Instituto Feminino da Bahia, Salvador - BA). Com esses 

aportes focaremos, em especial, as contribuições da Linguística Documentária, subcampo da 

Ciência da Informação, em sua interface com a Terminologia, para verificar as possibilidades 

de circunscrição dos termos no processo de documentação. 

A Ciência da Informação propõe basicamente duas operações distintas que são 

interdependentes e se complementam: de um lado, a descrição dos objetos ou catalogação; de 

outro, a classificação e a indexação. Cada uma delas remete a um conjunto de procedimentos 

distintos que priorizam a forma e o conteúdo dos documentos e objetos. Dentro dos objetivos 

deste trabalho focalizaremos, em especial, o segundo aspecto, sem desprezar, no entanto, a 

importância das contribuições que a Ciência da Informação traz à descrição dos objetos 

museais. Nesse sentido, o foco principal deste trabalho são as contribuições da Linguística 

Documentária no seu diálogo com a Terminologia que, como subcampo da CI, põe em relevo 

a importância dos processos de levantamento terminológico para a construção de vocabulários 

(linguagem documentária) para a representação dos objetos museais. 

                                                 
6 A palavra museografia foi usada por Neikel, no século XVIII (1727), no trabalho considerado como tratado 
teórico, que tinha orientações sobre classificação, ordenação, conservação de coleções, bem como sobre a 
forma das salas de exposição, algumas orientações de iluminação e distribuição dos objetos (HÉRNANDEZ, 
2006, p. 37). Assim, a palavra ficou conhecida como indicação de trabalho prático em museus, tanto na área 
de expográfica quanto na de documentação. Nessa pesquisa nos atemos apenas aos trabalhos em 
documentação de museus. 
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1.2 METODOLOGIA 

O ordenamento museográfico nos trabalhos de documentação de acervos museais é 

baseado em ações de classificação e organização das informações, a partir das quais se 

constitui o banco de dados da instituição. No entanto, verifica-se que os critérios utilizados na 

museologia, que resultam em suas ações práticas, carecem de metodologia e precisam ser 

revisados. Ao lado disso, constata-se pouco diálogo com a área da Ciência da Informação, no 

que diz respeito ao estabelecimento de procedimentos. 

Para um museu, e no caso emblemático do conjunto de peças de roupas brancas, o 

estudo social do período histórico, juntamente com a pesquisa no arquivo do museu para a 

identificação dos registros de informação, são de extrema importância para a compreensão e o 

uso das peças como um conjunto formal de referências. O tratamento do vocabulário, 

antecedido pelo registro documental das peças – para o que os procedimentos de catalogação 

ou descrição dos objetos desenvolvidos no âmbito da CI poderão ser de extrema importância 

– constitui uma atividade cujo desenvolvimento ganha em rigor se puder contar com 

metodologias consistentes para o tratamento e organização da informação. 

Partimos do pressuposto de que a utilização das metodologias de construção de 

vocabulário para a organização da informação – oriundas da Linguística Documentária, 

enquanto parte da Ciência da Informação –, bem como o modo de apropriação das 

contribuições da Terminologia que ela opera como apoio à constituição de linguagens 

documentárias, podem auxiliar no aperfeiçoamento dos métodos e instrumentos para o 

tratamento dos acervos de museus. 

Para desenvolver o trabalho, do ponto de vista do método, procuramos localizar a 

questão da elaboração de vocabulários no conjunto das atividades mais amplas de 

documentação. Em primeiro lugar, objetivamos dar uma visão geral da evolução histórica das 

propostas de tratamento da informação em museus, ao identificarmos qual é o entendimento 

histórico do conceito de documentação em Museologia. Para maior clareza, focalizaremos três 

propostas da Museologia em que a documentação é objeto principal. Para efeito de 

comparação, em seguida verificamos a constituição e os objetivos da Documentação na 

Ciência da Informação destacando, para os nossos objetivos, as contribuições do subcampo da 

Linguística Documentária. Analisamos brevemente a configuração das operações de 

classificação e de catalogação no interior do campo da CI.  
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Ao focalizarmos a questão da organização do vocabulário relativo a peças de uma 

coleção, partimos do pressuposto de que a documentação em museus requer uma revisão 

profunda do conjunto de seus procedimentos, desde a catalogação ou registro das informações 

relativas aos objetos, até a classificação e indexação das peças. Nos limites deste trabalho, 

entretanto, nos restringimos à abordagem particular dos aportes que permitissem à 

constituição dos vocabulários a organização das informações sobre os objetos museais. 

A ênfase conferida à utilização de instrumentos de controle de vocabulário teve 

como objetivo destacar a importância desses instrumentos no tratamento e na disponibilização 

das informações dos acervos de museus. Ao nos apoiarmos sobre parte da contribuição da 

Ciência da Informação relativa à construção de vocabulários – a Linguística Documentária – 

partimos da premissa que, do ponto de vista teórico e metodológico, a linguagem 

documentária, tal como aquela sugerida pela Linguística Documentária no interior da Ciência 

da Informação, além de se constituir em importante ferramenta de organização e distribuição 

de informação, poderia viabilizar o compartilhamento e a socialização das informações, 

permitindo possivelmente a produção de novos conhecimentos. 

Os procedimentos desenvolvidos no âmbito e com aporte da Ciência da Informação 

poderão ser utilizados para propor modos de registro, organização e de acesso às informações 

e documentos do museu, cujos resultados serão refletidos na melhoria do atendimento do 

público que realiza pesquisa. Do mesmo modo, acreditamos que esses procedimentos 

fornecerão subsídios também para a constituição de exposições museológicas.  
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Renda-se, como eu me rendi. 
Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. 

Não se preocupe em entender, 
viver ultrapassa qualquer entendimento. 

 
Clarice Lispector
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2 O TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO EM MUSEU: DOCUMENTAÇÃO 

Os procedimentos da documentação em museus operacionalizam a produção de 

informações, numa sequência de etapas que envolvem registros, classificação, aplicação de 

notações como o sistema numérico etc. que garantem, por exemplo, a utilização da 

informação como fonte de pesquisa interna – caso das montagens expográficas, como a 

pesquisa externa, quando da consulta por parte de pesquisadores. Assim, segundo Maria 

Cristina Almeida (1998), entende-se que o papel do setor de documentação no museu é o de 

descrever a obra, registrar sua trajetória e agregar-lhe pesquisa, tornando essas informações 

disponíveis aos interessados. 

Há muitas concepções sobre o que vem a ser informação. Como escreve Aldo 

Barreto (1994), dada a importância que a informação assumiu na sociedade pós-industrial, 

recolocam-se questões sobre sua natureza, conceito e benefícios que traz ou não aos 

indivíduos no seu relacionamento com o mundo. Essa concepção busca a essência que 

caracteriza o fenômeno informação. Para este autor, a definição mais adequada para explicar 

esse fenômeno é aquela que relaciona informação à produção de conhecimento no indivíduo, 

ou seja, a informação como algo que modifica a consciência do homem e de seu grupo, não 

sendo somente uma medida de organização centrada nela mesma. Barreto explica que a 

informação, quando adequadamente assimilada, produz conhecimento modificando o estoque 

mental do indivíduo, o que faz com que esta se qualifique “em forma e substância, como 

estruturas significantes com a competência de gerar conhecimento para o indivíduo e seu 

grupo” (idem, 1994, p. 3).  

A produção da informação como estrutura significante é operacionalizada por meio 

de práticas bem definidas e se apóia num processo de transformação orientada pela 

racionalidade técnica. São operações de reunião, seleção, codificação, redução, classificação e 

armazenamento da informação norteadas para o que Barreto (1994) denomina de estoques de 

informação para uso imediato ou futuro. Uma segunda etapa do processo é a distribuição (ou 

transferência) e o consumo; nesse ponto o autor alerta para o fato de que os espaços sociais 

não são homogêneos e a realidade em que se pretende que a informação atue e transforme é 

multifacetada, além do que os próprios produtores de informação ficam limitados pelas 

competências contextuais e cognitivas dos habitantes desses espaços sociais.  
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Portanto, mais do que organizar as informações em estoques e disponibilizá-las, faz-

se necessário pensar em como essa distribuição será satisfatória para a sociedade que irá 

consumi-la. “De fato, durante muito tempo acreditou-se que a disponibilização dos estoques 

seria suficiente para a sua socialização. Mas, atualmente, o fundamental é a existência de uma 

forma de organização que garanta o partilhamento” (CINTRA et all., 2005, p. 17). Disposto 

numa Linguagem Documentária, o conhecimento, organizado então como informação, 

cumpre a função de ser potencialmente transmissível. A viabilização ao seu acesso pode ser 

concretizada através da documentação, responsável pela triagem, organização, e conservação 

da informação.  

A organização da informação na CI engloba processos necessários à construção e 

gestão de sistemas documentais. Nela encontramos a Análise Documentária onde produtos de 

registros de informação são produzidos no que tange à descrição da forma e do conteúdo do 

documento, sendo este compreendido com suporte material, ou seja, podendo se apresentar 

numa biblioteca através do livro e no museu por meio do objeto tridimensional. “Por isso, 

quando ocorre a análise do continente, realiza-se sobre o documento um tipo de análise da 

forma documental, e quando a operação realiza-se sobre o conteúdo, a análise dá-se sobre a 

mensagem documentária” (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 23). 

Esse quadro explicativo gerado no âmbito da Ciência da Informação nos fornece 

condições de pensar a questão da informação nos museus. Em geral, a idéia que se tem é que 

as exposições nos museus são o grande foco de informação; no entanto, há uma série de 

procedimentos intelectuais e técnicos que as antecedem. Uma área pouco discutida é a da 

documentação que tem a seu encargo, provavelmente, a maior responsabilidade pelo 

tratamento da informação a partir de procedimentos técnicos, o que gera estoques de 

informação (BARRETO, 2000), concepção que pode ser aplicada também aos acervos e/ou 

coleções de museus e nos ajuda a situar, com mais propriedade, um dos focos de produção de 

informação nessas instituições. 

No livro Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria 

artística, Maria Teresa Torres (2002, p. 8) realiza um estudo que busca, a partir de registros 

documentais (inventários, catálogos), entender como os museus processam a informação das 

coleções ao longo da história. A abordagem metodológica da autora perpassa pela tentativa de 

compreender o fenômeno documental museográfico conciliando e aplicando “los diferentes 

métodos de las disciplinas científicas que confluyen en este trabajo, como son la museología, 

la historia del arte y la ciencia de la documentación e información”. Assim, Torres realiza 
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uma investigação da memória artística e da documentação das coleções; pontua os 

precedentes da documentação museográfica até o século XVIII; apresenta o panorama 

histórico do início do museu moderno, bem como os procedimentos utilizados pela 

documentação empregada nos museus do século XIX até o início da Segunda Guerra e, por 

fim, discorre acerca da gestão da informação e documentação nos museus de 1945 até os dias 

atuais. 

Segundo Torres (2002), é a partir dos tempos modernos que o homem adquire a 

consciência da memória artística. Esse processo tem início no século XVI, através do 

refinamento do desejo colecionador que produz no homem a necessidade de coletar mais 

artefatos formando ou aumentando as coleções. O crescimento do número de objetos traz 

como resultado, no século XVIII, uma preocupação acerca do registro da memória e por isso 

o homem-colecionador realiza o primeiro processo de gestão documental e informativa das 

coleções: a criação de inventários e catálogos. Portanto, é no período das grandes coleções 

principescas – marcado pela pretensão de reunir todo o saber numa coleção –, que surgem as 

primeiras tentativas de ordenamento. Mas como não havia nenhuma padronização, os critérios 

de seleção e classificação podiam variar tanto a ponto de o que num certo momento poderia 

parecer ordem, num outro se converteria em desordem.  

El proceso de gestión documental e informativo de las colecciones, 
basicamente, la compilación de inventarios y catálogos, há ido variando a 
largo de los siglos: aunque metodologicamente las técnicas y los propósitos 
no han cambiado sustancialmente de entender el mundo se traducen en los 
princípios de selección, ordenación y exposición aplicados a las colecciones 
y a sus catálogos (TORRES, 2002, p. 27). 

Dessa forma, nem os museus e nem as bibliotecas, lugares de memória cultural, 

utilizavam uma classificação válida universalmente, pois o que havia eram múltiplas 

combinações e relações. O que é mais preocupante, é que o desejo do museu, semelhante ao 

da biblioteca, de reunir todas as informações num único espaço, fez com que ele 

desenvolvesse a relação com o público, a missão educativa, mas, ao contrário do que 

aconteceu na biblioteca, não se aventurasse em explorar a importância da informação 

(TORRES, 2002). 

Em momento algum Torres (2002) estabelece a relação da dificuldade em lidar com 

a informação com a questão do paradigma do acervo sinalizado por Smit (2000). No 

entanto, percebe-se que, mesmo atualmente, essa dificuldade persiste. A heterogeneidade de 

peças existentes nos museus é apontada como a maior dificuldade na troca de procedimentos 

metodológicos entre as instituições, provavelmente porque os conceitos de documentação não 
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alcançaram um nível de generalização. No entanto, acreditamos que o que falta são 

procedimentos que categorizem os tipos de materiais, visto que nunca haverá um só modo de 

descrevê-lo. Por fim, há pouco diálogo entre a museologia e as outras áreas com as quais 

poderia discutir procedimentos.  

Es importante destacar que los museos, su concepción, organización y 
funcionamiento han sido durante siglos resultantes empíricas de una 
práctica acumulativa de experiencias en el tiempo, siempre consecuentes 
com el contexto político, socioeconômico y por ende cultural, de 
determinados grupos sociales poseedores de objetos museables. Aunque que 
pudiera advertirse, en algunos casos y períodos, la presencia de criterios 
científicos incidentes en el sistema del patrimonio cultural y su inclusión en 
los museos, lo fue siempre referido al carácter o especificidad de los objetos 
o grupos de ellos y siempre obedeciendo a las leyes, o métodos de 
investigación y demás atributos de las ciencias sociales o técnicas. Solo en 
el presente siglo, y más aún, a partir de su segunda mitad, comienza a 
estructurarse una disciplina, dirigida al fenômeno museal: la museología, 
cuya definición y clara conceptualización son en estos momentos tema de 
estúdio y discusiones profundas (LINARES apud TORRES, 2002, p. 
49).Grifo nosso. 

Torres considera que, na concepção moderna, o termo museu deva ser entendido 

como instituição que possui uma finalidade pedagógica, visto que esse pensamento é fruto da 

mentalidade racional do Século das Luzes. Assim, antes do século XVIII, o que havia eram 

protomuseus e observa que a história da instituição museu tem apenas cerca de 250 anos. Os 

museus da razão, instituições formadas a partir da doação de coleções particulares a órgãos 

acadêmicos que, após serem abertas ao público antes mesmo da Revolução Francesa, 

convertem-se em instituições culturais, possuem propósitos didáticos e educativos. Os museus 

da culpa, por outro lado, surgem na primeira metade do XIX, objetivando, principalmente, 

posicionar-se contra a destruição do patrimônio artístico. O surgimento dos museus da razão 

‘producto de la Ilustración’ e os museus da culpa ‘productos de revoluciones y 

desamortizaciones’ deve ser levado em conta para que haja a melhor compreensão do 

fenômeno museológico (TORRES, 2002, p. 48-49). 

Assim, para Torres (2002), a história do museu da razão e dos museus da culpa é 

recente e, portanto, necessita de uma avaliação anterior no que se refere aos métodos 

desenvolvidos inicialmente para a organização das informações nas instituições museais.  
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2.1 A TRAJETÓRIA DA ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS MUSEAIS 

Utilizando as diversas publicações dos museus da Europa, em especial os inventários 

e catálogos, Torres (2002), considerando a evolução das práticas documentais apresenta sua 

investigação que contribui para o avanço da documentação museológica. 

Da Antiguidade até o início do século XVIII, período marcado pelos protomuseus 

e/ou Gabinetes de Curiosidades, a documentação museográfica é realizada através de 

processos documentais básicos que envolvem ações de aquisição (livro de registro e 

documentação de posse); tratamento de análise formal (inventário) e de conteúdo (catalogação 

e classificação); e de difusão informativa (exposições e publicações). Nomeados por 

‘administradores’ (mais comum na Alemanha e França) ou conservadores (Espanha), a 

presença de pessoas que realizavam as tarefas relacionadas à documentação das coleções terá 

sua primeira aparição formal no século XV, sendo estes os responsáveis pela construção dos 

primeiros inventários (TORRES, 2002). 

Segundo Bazin, “Al igual que nuestros museos de hoy, los inventarios eran muy 

detallados y comprendían el nombre del objeto, la materia, el peso, los signos particulares, el 

nombre del dios al cual se había hecho la ofrenda, la ocasión de la dedicación, la fecha, el 

nombre e la nacionalidad del donador” (BAZIN apud TORRES, 2002, p. 76). 

Os motivos que levavam à problemática realização de inventários de controle das 

coleções eram variados. Havia a necessidade de uma manifestação explícita da ostentação das 

riquezas materiais e havia também a não conveniência da apresentação pública de uma peça 

com procedência duvidosa. Assim sendo, até a época do Renascimento os precedentes da 

documentação museográfica encontravam-se, principalmente, “en los listados de los tesoros 

de los templos de la Antiguedad y del cristianismo, en los inventários de carácter 

testamentário de los personajes de rango, así como em las guias para peregrinos de corte 

popular” (TORRES, 2002, p. 83). 

Desde o século XVI, as coleções formadas tinham o objetivo de transmitir 

informações por meio de uma ordenação sistemática dos objetos cuja classificação sofre 

influência da “História naturalis” de Plínio (I a.C). Na tentativa de “ordenar o universo da 

criação divina” o que se via, na prática, era a transferência dos objetos que ora podiam 

pertencer ao gabinete das maravilhas, ora ao gabinete de arte. Isso demonstra que não havia 
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propósitos didáticos ou científicos e muito menos a adoção de um princípio de ordem. Os 

guias e os inventários eram produzidos seguindo critérios geográficos, cronológicos que 

variavam conforme o status social do colecionador (TORRES, 2002). 

Vivenciando a tendência enciclopedista do XVI, o museu, assim como a biblioteca, 

aspirava alcançar o saber universal: nasce o Theatrum Mundi. 

Las tendencias enciclopedistas del momento y la aspiración de alcanzar un 
saber universal se van a traducir en la realización de amplios proyectos de 
recopilación de objetos y la compilación de textos, tal y como había 
realizado Plinio en la Antigüedad. Un Theatrum Mundi de grand curiosidad, 
proyectado a nivel físico y simbólico, fue la estructura semicircular de 
madera, cubierta con imágenes y textos explicatorios en sus paredes, que 
mostraba la estructura del mundo, que fue proyectada por Giulio Camillo de 
Udine en 1558 en la corte francesa. Representaba la verdad universal, la 
imagen del cielo, con Francisco I en lo alto, como dios en Tierra (TORRES, 
2002, p. 90). 

É importante salientar que mesmo partindo da idéia da conquista do saber universal, 

hoje sabido ser inalcançável, esse pensamento, exposto no Theatrum Mundi, acabou 

identificando, no primeiro capítulo, “los cinco apartados de uma coleccíon (classes), a su vez 

subdivididos en diez u once subclasses (inscriptiones)” que infelizmente não são apontados 

pela autora (TORRES, 2002, p. 91). 

O século XVII marca a especialização na produção de catálogos (presença de 

ilustrações - desenhos), bem como promove a modificação dos inventários (alguns eram 

destinados ao controle administrativo e outros à venda das coleções do rei). Nestes 

exemplares era possível se identificar a classificação em função de diferentes critérios, pois 

algumas coleções eram classificadas conforme a identificação de características comuns 

(livros e manuscritos) e outras subdividiam as ‘belas-artes’ (pintura, escultura, prataria), por 

exemplo (TORRES, 2002).  

O ordenamento segundo o critério histórico-artístico, até hoje comumente utilizado, 

surge apenas no final do XVII, na Espanha. “Se conservan varios de estos catálogos, aunque 

no suelen estar todos completos, como una primera edición en español conservada en el 

Museo Lázaro Galdiano” (TORRES, 2002, p. 113). É preciso ressaltar que este catálogo, 

apesar de não possuir a função de controle documental, por não apresentar numeração, 

segundo Torres, já possui a localização precisa das obras, o que se reflete como preocupação 

de ordenamento. 
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No período de transição do século XVIII para o XIX, período considerado de gestação 

do museu moderno e de nascimento da instituição museológica tal qual a conhecemos na 

atualidade, a Europa está vivendo grandes transformações que vão da Revolução à 

Restauração, e do Iluminismo ao Romantismo. Correspondem a essa época os primeiros 

estudos de métodos que farão com que, aos poucos, as relações primárias e sem nenhuma 

normalização sofram alterações de caráter racional e científico. As coleções reais, símbolos de 

poder, riqueza, saber e prazer, reúnem em torno de si um número crescente de pessoas 

especializadas. Associado a isso, o reconhecimento do público sobre a importância da 

instituição permite o avanço nas investigações histórico-artísticas. Dessa forma, as grandes 

coleções imperiais da Europa são reorganizadas e separadas por seções segundo áreas de 

especialidade (TORRES, 2002). A grande ‘coleção imperial’, agrupamento que reúne todo o 

acervo do rei, tem os seus objetos subdivididos em três zonas de interesse: objetos de 

interesse histórico; objetos de interesse artístico e objetos de interesse natural. 

O destaque, no entanto, é dirigido aos museus de arte: 

Las nuevas reorganizaciones de las colecciones con criterios racionales y 
científicos fueron tanto la causa como la consecuencia de, por un lado, la 
aparición de tratados que teorizaban sobre la mejor forma de crear y 
disponer las colecciones y, por otro lado, de la compilación de inventarios y 
catálogos con gran rigor que traducían las nuevas concepciones científicas 
de la historia del arte (TORRES, 2002, p. 122). 

Movido ora por uma necessidade expográfica e de acessibilidade, ora por uma 

precisão imediata, para Torres, o eixo França-Espanha demonstrou, através de algumas 

situações bem específicas, a importância do controle da informação para a preservação das 

coleções (TORRES, 2002).  

Y gracias a la celebración de los salones por parte de la Academia en París, 
va a surgir la noción de las exposiciones temporales y la idea de que el arte 
es accesible para todo tipo de público. En España se sintió la necesidad de 
reorganización de las colecciones tras el incendio des alcazár de Madrid en 
1734, cuando se perdió parte del patrimonio pictórico. Felipe V mandó 
inventariar lo que se salvó y hacer comparar con inventarios anteriores 
(TORRES, 2002, p. 122-123). 

Assim, tanto para a Escola Francesa de Rivière, como para a Escola Espanhola, a 

documentação de museus nasce da necessidade da preservação dos bens museais. Do mesmo 

modo, a vocação educativa e pública que estava se consolidando nas instituições que se 

formavam, obrigava os museus, em especial os de arte, a pensar no ordenamento das 

informações que seriam disponibilizadas aos visitantes. “As galerias, por exemplo, 

apresentavam suas coleções dispondo o acervo de forma heterogênea, dividindo por escolas 
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através do método comparativo e/ou utilizando a ordem cronológica, enquanto o Louvre 

utilizou apenas a classificação cronológica” (TORRES, 2002, p. 139). 

Em Paris, a divulgação das coleções era considerada um dever social ligado ao 

progresso das artes. As necessidades pedagógicas de comunicar, educar e informar 

possibilitaram o desenvolvimento do pensamento humano no sentido de ordenar as 

informações sobre os acervos museológicos (TORRES, 2002). 

Tratados museográficos são compilados em forma de livro e publicados no final do 

XVIII. Porém, sem perder a função comercial, os catálogos, apesar de apresentarem um maior 

rigor científico e documental, eram produzidos conforme os tratados museográficos e dentro 

de uma típica concepção universalista que dividia as coleções em artificiais e naturais 

(TORRES, 2002).  

Johann Daniel Major (1664), médico e inspetor dos Jardins Botânicos utiliza 
a concepção universalista para dividir as coleções em artificiais e naturais; 
Michael Bernhanrd Valentini (1704-1714), médico e professor da 
Universidade de Gissen realiza uma compilação das coleções museu dos 
museus; Caspar Friedrich Neickel (1727), apresenta o tratado de maior 
difusão sofrendo grande repercussão na história da museologia com o título 
Museografía u orientación para el adecuado concepto y conveniente 
colocación de los museos o cámaras de curiosidades (TORRES, 2002, p. 
125). 

Essa proposta de classificação também nos é apresentada por Fernanda de Camargo-

Moro (1986) que então divide as coleções em objetos feitos pelo homem e objetos não feitos 

pelo homem. 

Favorecidos pela guerra, tanto os museus da razão, como o museu da culpa, movidos 

pela preservação, geram transformações no processamento técnico da informação em 

instituições museais sentidas no século XIX. Os bens culturais armazenados em conventos ou 

em pequenas instituições religiosas nas províncias, com as características mais díspares 

possíveis, agora necessitavam de um ordenamento. Por fim, ocorrera uma intensa atividade 

para recuperar e devolver aos seus lugares os objetos artísticos que nos anos anteriores se 

dispersaram (TORRES, 2002). 

La consecuencia museológica más importante de la Revolución en Francia, 
junto con el paso de los ejércitos napoleónicos por los territorios europeos, 
así como de las desamortizaciones religiosas y civiles, fue el gran 
movimiento que se produjo de obras de arte, lo que favoreció la fundación 
de museos (...). De ahí la necesidad de elaboración de instrucciones 
museológicas, con un carácter más o menos normalizado, para dar 
uniformidad a las diferentes actuaciones por parte de las personas 
encargadas de ese patrimonio en movimiento, que en un primer momento 
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son los jefes de los depósitos (TORRES, 2002, p. 160). 

Na França, em 1793, é criada uma comissão temporária das artes responsável pela 

redação de um texto com instruções “sobre el modo de conservar toda la extensión de la 

República de todos los objetos que pueden prestar servicio a las artes, a las ciencias y la 

enseñanza”, que foram adotados, em seguida, pelo comitê de Instrução Pública da Convenção 

Nacional (TORRES, 2002, p. 161). Na Espanha, devido à criação do Museu Josefino, foi 

criado um decreto que direcionava as ações internas do museu (Regimento Interno, diretrizes 

para novas aquisições, instruções para a elaboração de inventário etc.) buscando, dessa forma, 

concretizar a idéia do museu enciclopédico, bem como estabelecer padronizações nos itens 

necessários na formatação do inventário.  

Es el concepto de museo que prevalecerá durante todo el siglo XIX: el 
museo enciclopédico, que debe contener todos los conocimientos, así como 
centralizado, al albergarse en él las colecciones más destacadas de museos 
más pequeños que en cierto sentido puedan depender de él, sean nacionales, 
regionales, provinciales, comarcales, etcétera (TORRES, 2002, p. 164). 

Dessa forma, a informação sobre os objetos museais, sobretudo no século XIX, 

começa a ser ordenada em fichas. A necessidade de identificação dos objetos, sistematização 

e recuperação das informações levantadas origina os primeiros métodos de documentação 

manual. A gestação da documentação museográfica se deu durante todo um século: entre os 

anos que dominavam os ideais iluministas e/ou racionais do final do século XVIII, até os anos 

do domínio positivista no século XIX, atingindo sua maturidade apenas nos primórdios do 

século XX (TORRES, 2002). 

Considerando esse fato marcante, tanto para a história da Museologia quanto para o 

entendimento dos processos documentais, primeiramente analisaremos a gestão da idéia de 

organização museográfica no campo da documentação, a partir da trajetória de organização 

dos acervos museológicos. Em seguida, analisaremos propostas de documentação em museus, 

seguida de observações críticas. Finalmente, cotejaremos as propostas levantando sugestões 

para a definição de metodologias com vista a tratar dos objetos e da informação museal. 

Dessa forma, analisaremos como a documentação é realizada nas instituições museais 

reconstruindo a história através da análise de três contrapontos: 1) As orientações do 

Conselho Internacional de Museus (ICOM) - Comitê de Documentação do Conselho 

Internacional de Museus (CIDOC); 2) O processamento feito pelo Reglamento de Museos de 

Titularidad Estatal de 1987 que orientou os trabalhos na Espanha; 3) O modelo adotado pela 

Escola Francesa através do trabalho do museólogo Georges Henri Rivière e a repercussão no 

Brasil com os trabalhos de Yvonne Oddon e Fernanda Camargo-Moro. 
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2.2 O CONCEITO DE DOCUMENTAÇÃO EM MUSEU A PARTIR DA ANÁLISE DE 

CASOS 

2.2.1 CIDOC - ICOM 

O Código de Ética Profissional do Conselho Internacional de Museus - ICOM (1990, 

p. 51) estabelece que a documentação é uma atividade essencial para o museu, “It is an 

important Professional responsability to ensure that all items accepted temporarily or 

permanently by the museum are properly and fully documented to facilitate provenance, 

identification, condition and treatment”. 

Porém, como se observa anteriormente, a documentação foi vista, por décadas, como 

atividade secundária nos museus, principalmente em relação às atividades de coleta e 

preservação. Dessa forma, essas instituições têm-se ocupado basicamente da informação 

relativa ao objeto e à sua trajetória. Assim, o inventário e os catálogos (produtos primeiros do 

tratamento documental) relatam sobre a história, os significados a ele atribuídos, os usos, e as 

características dos objetos, bem como apresentam a forma de aquisição e a vida do objeto 

dentro da instituição sem a preocupação em estabelecer uma padronização e em reutilizar essa 

informação para outras finalidades. 

Criado em 1946, o ICOM7 é uma organização não-governamental, sem fins 

lucrativos, que mantém relações formais com a UNESCO, executando parte de seu programa 

para museus, tendo status consultivo no Conselho Econômico e Social da ONU. Composto 

por mais de 20.000 membros, os afiliados do ICOM têm hoje a possibilidade de participar das 

atividades de 116 Comitês Nacionais e 30 Comitês Internacionais. Esses comitês compuseram 

grupos especializados em assuntos de interesse variado, porém ligados aos museus.  

Em 1950 é criado o CIDOC – Comitê de Documentação – um dos comitês 

internacionais daquele Conselho, com o objetivo de desenvolver padrões para a descrição de 

objetos e de vocabulários controlados que auxiliem nos trabalhos de documentação nos 

museus. A prioridade de seus grupos de trabalho foi o levantamento e a análise dos padrões 

nacionais e internacionais de informação existentes. Depois da análise, inúmeros projetos 

                                                 
7 As informações apresentadas referentes ao Conselho Internacional de Museus (ICOM) estão disponibilizadas 
no portal brasileiro ICOM-BR. Disponível em: <http://www.icom.org.br/index.cfm?canal=icom>. 
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foram desenvolvidos e seus resultados foram publicados como diretrizes que passaram à 

avaliação dos profissionais de museus.  

Essas diretrizes têm como finalidade os objetivos-chave da documentação 
museológica, quais sejam: possibilitar o inventário das coleções, dar 
subsídios para o seguro das coleções, manter uma documentação histórica 
das coleções, garantir o acesso à informação existente sobre elas 
(ALMEIDA, 1998, p. 135). 

A proposta de diretrizes supõe que as atividades de documentação, na concepção do 

ICOM, estejam diretamente ligadas à construção de instrumentos de registro e segurança do 

acervo (inventário), bem como à construção de outros instrumentos que relatam a 

historicidade do objeto e possibilitam o acesso do usuário a essa fonte (ficha de identificação).  

Atualmente o CIDOC trabalha em parceria com o Getty Information Institute que 

possui um interesse especial no caráter informativo dos museus. A tendência atual desses 

organismos internacionais, segundo Torres (2002, p 307) é a obtenção de normas de 

informação museal que permitam oferecer um modelo base para a unificação de práticas que 

facilite a comunicação e o intercâmbio de informações. Tais normas podem ser resumidas em 

quatro pontos:  

Normas sobre sistemas de información. Definen los elementos de sistema, 
como los medios de catalogación, gestión de las colecciones, personal, 
administración del museo, etcétera. Normas sobre intercambio de 
información. De las que se ocupan la ISO (Organización Internacional de 
Normatización) y proyectos como el CIMI (Intercambio Informático de 
Información Museográfica). Normas sobre dados, para definir la estructura 
de los mismos (campos para registrar la información y su relación), 
contenido (introducción de los dados com reglas de catalogación y 
convenciones sintácticas) y valores (términos que se pueden utilizar). 
Normas sobre procedimientos en operaciones en relación con la 
administración de las colecciones, tales como el registro, organización de 
movimientos dentro y fuera del museo, etcétera (ROBERTS apud TORRES, 
2002, p. 307-308). 

Portanto, verifica-se a existência de um esforço em promover mudanças que 

busquem a disponibilização de informações. No Brasil, acreditamos que a conscientização 

sobre a importância da documentação – seja ela museológica ou museográfica – e sobre a 

necessidade de se desenvolverem esforços cooperativos ainda que seja de forma embrionária8.  

 

 

                                                 
8 A publicação de Camargo-Moro, Aquisição/Documentação, datada de 1986, continua a ser a principal fonte 
brasileira de informação disponível aos profissionais que lidam com a documentação em museus.  
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Para Almeida (1998), no campo prático, há duas grandes barreiras a serem vencidas: 

uma se refere à falta de preparo do pessoal de museu para as atividades de documentação e 

outra que se relaciona à característica de univocidade do objeto museal a qual representa uma 

dificuldade a mais para a padronização e a para a implantação de sistemas de catalogação 

cooperativos, o que só reafirma as dificuldades no tratamento documental em museus. No 

entanto, acredita-se que a heteronegeidade do objeto não deveria ser a característica de 

empecilho de diálogo entre instituições museológicas e, assim, supõe-se que a falta de método 

para o tratamento documental seja a verdadeira causa do impasse. 

2.2.2 Reglamento de Museos de Titularidad Estatal de 1987 

Na Espanha, o Reglamento de Museos de Titularidad Estatal de 1987 (caps. IV e V) 

distingue o tratamento administrativo dos objetos (livros de registro) do tratamento técnico-

científico (inventário e catálogo), a partir das duas fontes de informação do museu: os objetos 

(cultura material) e os documentos escritos (cartas, ofícios, informes, diários, dibujos etc). 

Buscando explicitar a questão, Torres (2002, p. 51-52) cita o artigo La documentación 

museológica, de 1988, de autoria de Luís Caballero Zoreda9, que nos apresenta o conceito de 

documentação museológica. Em seguida, a autora relata o entendimento de Andrés Carretero 

Peréz10 que, compartilhando da visão de Zoreda, diferencia documentação museológica de 

documentação museográfica. 

Caballero Zoreda (apud TORRES, 2002) entende a documentação museológica 

como o tratamento dos dados existentes nos museus, informações extraídas das fontes 

escritas. Esses dados são encontrados nos inventários e nos catálogos (instrumentos da 

documentação museográfica, segundo Rivière, 1993). Partidário desse pensamento, Carretero 

Peréz (apud Torres 2002, p. 52), distingue os objetos museográficos dos objetos 

museológicos. Para esse autor, os objetos museográficos seriam as coleções, os bens 

conservados pelos museus "aquellos objetos con los que hacemos museografia” (para 

Riviére, documentos museais primários) e os objetos museológicos seriam constituídos pela 

informação e documentação de tipos diversos que, reunidas, geriam o sistema estruturado do 

museu (Rivière, refere que estes seriam os documentos secundários).  

                                                 
9 Professor Doutor Luís Caballero Zoreda é arqueólogo e ocupa o cargo de investigador do Centro de Estudos 
Históricos. Projetos de Arqueologia (CSIC) – Madrid/Espanha.  
10 Andrés Carretero Pérez é diretor do Museu Nacional do Traje – Madrid/Espanha. 
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Percebe-se que, na Espanha, a diferenciação ocorreu em função da distribuição 

técnica-administrativa, o que não invalida a percepção. Porém, no caso específico do Brasil, a 

maior referência foi da produção do museólogo Georges Henri Rivière, que influenciou 

inicialmente o pensamento da bibliotecária Yvonne Oddon e, em seguida, sua discípula, a 

museóloga Fernanda de Camargo-Moro. 

2.2.3 Rivière e a repercussão no Brasil: Camargo-Moro 

Segundo o pensamento de Rivière (1993, p. 227) e seus discípulos, em especial 

Yvonne Oddon, a documentação ocupa um lugar central na função de investigação dos 

museus: 

El estúdio de las colecciones supone, paralelamente, la elaboración de 
instrumentos de clasificación y análisis, que sirven tanto a la organización 
de la documentación como a la puesta en práctica de una rigurosa gestión. 
Sin embargo, la investigación museal debe someterse al mismo tiempo a las 
obligaciones de la difusión, ya que la institución es igualmente al servicio de 
los fines educativos y culturales: así pues, habrá que prever las modalidades 
de comunicación de la información científica (RIVIÈRE, 1993, p. 227). 

O próprio Rivière (1993, p. 227) aponta que o termo “documentação”, na 

Museologia, é um “término escogido por su polisemia, ya que comprende a la vez la 

investigación activa de informaciones, a veces su produción por el mismo museo y, por 

último, su comunicación”. Assim, a palavra ‘documentação’ é compreendida de forma 

polivalente, encaixando-se e amoldando-se segundo a necessidade de quem a usa, e não 

tratada como um conceito definido nessa área que ainda carece de firmar seu campo nocional.  

Rivière (1993) define a documentação museográfica a partir dos instrumentos 

documentais precisos e convenientemente escolhidos que servem para o estudo e a 

conservação dos dados reunidos pelo museu. No campo administrativo, tais operações 

correspondem ao registro e ao inventário e, no âmbito do tratamento científico, ao catálogo. A 

documentação museológica, por outro lado, remete a uma concepção muito mais ampla e se 

distingue pelo estudo teórico-histórico dos fenômenos museais. Dessa forma, a documentação 

museográfica abarcaria o estudo de orientação mais prática e estaria inclusa no escopo da 

documentação museológica. 

No Brasil, procedimentos técnicos foram sugeridos por Camargo-Moro em seu livro 

Museus – Aquisição/Documentação. Seguindo os princípios aí definidos, a documentação em 

museus é entendida como um conjunto de procedimentos técnicos que visa o controle do 
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acervo, assegurando também os direitos de posse dos objetos para a instituição através da 

criação de instrumentos técnicos de valor legal. Datado de 1986, o livro ainda é uma 

referência para os trabalhos técnicos nas instituições que lidam com o patrimônio. A autora 

afirma que a documentação em museus é uma atividade relacionada às “ciências da 

preservação”, e assim procura firmar para a Museologia uma questão fundamental: a 

preservação dos bens culturais. 

Dessa forma, Camargo-Moro desenvolve no Brasil a primeira tentativa de 

compilação dos procedimentos técnicos da documentação museográfica. Tais procedimentos 

e instrumentos são concebidos e estabelecidos como normativos, determinando um conjunto 

de regras que orientam os trabalhos cotidianos dos profissionais da área. Seu livro, organizado 

em capítulos, pretende compreender o conjunto dos procedimentos de documentação 

relacionados à atividade museográfica de bens móveis. Com o objetivo de organizar os 

procedimentos sugeridos por Camargo-Moro, elaboramos cinco quadros, a saber: Quadro 1: 

Documentação de bens móveis; Quadro 2: Elementos de Decodificação Básica; Quadro 3: 

Elementos de Decodificação de Profundidade; Quadro 4: Documentação de bens móveis; e 

Quadro 5: Elementos Auxiliares para a Decodificação. Nesses quadros procuramos conferir 

maior sistematicidade à distribuição dos itens que compreendem as etapas e particularidades 

da ação de documentação sugeridas por Camargo-Moro. Salientamos que o Quadro 4 é uma 

proposta de adequação dos termos utilizados pela autora no Quadro 1. 

Quadro 1: DOCUMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

 
     Fonte: CAMARGO-MORO, 1986. 
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É importante assinalar que as ações documentais, segundo Camargo-Moro, são 

organizadas a partir da Política de Aquisição em que a autora remete ao Código de Ética de 

Aquisições do ICOM e relaciona-a à definição de uma política interna de museu. A aquisição 

é o processo de captação de acervo e pode se dar de diferentes formas: coleta de campo, 

compra, legado, permuta e doação. Essas formas comuns de aquisição apresentam a 

característica de pertencimento do acervo, diferenciando-se da aquisição por depósito e 

empréstimo que se caracterizam pela posse temporária do bem cultural.  

“O funcionamento básico técnico e ético já deve ter sido sistematizado pelo 

regimento interno do museu dentro de regras praticamente universais de funcionamento”, 

infere Camargo-Moro (1986, p. 20). Segundo a autora, a definição de uma “boa política de 

aquisição” deve considerar “o espaço físico do museu; o bom acondicionamento da peça e seu 

estado de conservação; a adequação do objeto às finalidades do museu; seu potencial de 

estudo e se ele complementa lacunas no acervo” (ibidem, p. 17-20). Tal definição permite 

gerar uma gama de documentos comprobatórios oriundos da ação interna ligada ao controle 

jurídico e administrativo (recibos, contratos etc.), bem como procedimentos necessários para 

o controle diário da instituição e do acervo. 

A boa e cuidadosa documentação do acervo de um museu é um fator 
imprescindível para todas as atividades a que ele se propõe. Através da 
documentação cada objeto pertencente ao acervo é decodificado. 
Documentar cada uma das peças de forma completa, de maneira que sua 
identificação seja perfeita, não é tarefa fácil. Para isto é preciso estabelecer 
um sistema de documentação apropriado para o acervo do museu alvo ou 
conjunto de museus, baseando-se em estruturas técnicas gerais e 
especializadas, bem como estabelecendo uma série de convenções. Estas 
convenções são essenciais em todo o desempenho do trabalho, pois 
permitem uma padronização básica essencial [...] o ideal seria que 
pudéssemos contar com sistemas já prontos, uniformizados, para qualquer 
tipo de museu. Infelizmente, apesar dos esforços que vêm sendo realizados 
pela comunidade museológica mundial, não há ainda um sistema deste tipo. 
O que existe são estruturas básicas gerais, itens mínimos requeridos, porém 
que carecem de detalhamento adequando-os à medida de cada museu. A 
busca de uma linguagem geral ainda é restrita às áreas básicas e, para 
podermos trabalhar, é necessário que usemos nossas próprias regras escritas, 
convenções e glossários, que nos permitam manipular a informação de forma 
similar dentro de um mesmo contexto” (CAMARGO-MORO, 1986, p. 41). 
Grifo nosso. 

Os primeiros procedimentos realizados serão por ela identificados como 

decodificação básica e o seguinte como decodificação de profundidade. 

Para que um museu possa funcionar bem, atendendo a sua proposta como 
instituição é preciso que a aquisição de seu acervo seja bem selecionada, 
além de sistematizada. A idéia de selecionar o acervo, sistematizando a 



 

 

40

aquisição, não implica em qualquer tipo de atitude antiexpansionista, e tem a 
missão de uma boa estruturação do mesmo, isto é, a vinculação perfeita 
entre acervo x filosofia da instituição x proposta de trabalho x 
comunidade” (CAMARGO-MORO, 1986, p. 19). Grifo da autora. 

Percebe-se que a autora busca uma linguagem unívoca apta a atender às necessidades 

e nota-se uma dificuldade em lidar com as diferenças entre os artefatos em função da 

realidade física. Dessa forma, ela conclui que “para estabelecermos um sistema de 

documentação seguro e profícuo para um museu, temos que adequar as normas básicas que se 

seguem à realidade de suas coleções” (CAMARGO-MORO, 1986, p. 42).  

Apresentando os procedimentos para realização da decodificação básica, Camargo-

Moro divide essa etapa em duas partes: a formação dos primeiros dossiês (primeira etapa de 

identificação do objeto) e o detalhamento sobre os instrumentos essenciais de identificação 

(numeração, marcação e medição) (CAMARGO-MORO, 1986, p. 42-49), conforme quadro a 

seguir: 

Quadro 2: ELEMENTOS DE DECODIFICAÇÃO BÁSICA 

 
Fonte: CAMARGO-MORO, 1986. 

Os dossiês são formados com o objetivo de reunir as primeiras informações das 

peças. Esse levantamento prévio permite à Comissão de Acervo fazer uma breve análise e o 

estudo do objeto para a possível entrada da peça na instituição, independentemente da forma 

de ingresso (compra, doação, legado, permuta, coleta, depósito ou empréstimo). Toda essa 

tramitação é registrada no livro diário. Os objetos ingressados por depósito e/ou empréstimo 
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devem ter um livro diário próprio em função da sua característica particular de não 

pertencimento à instituição. Sendo aceito pela instituição, o objeto gerará certificados e 

recibos jurídicos que assegurem legalmente a transação para, em seguida, ser registrado 

através do procedimento de dar entrada na peça (CAMARGO-MORO, 1986, p. 43). 

Uma vez ingresso, o objeto museal receberá um número de registro que será, para 

sempre, a sua referência. A Ficha de Registro/Ficha de Identificação deve conter os atributos 

mínimos que o identifique com precisão: número de registro de peça; data de ingresso e/ou de 

aquisição definitiva; nome do objeto; descrição (sumária); classificação genérica; forma de 

ingresso ou de aquisição; origem; procedência; histórico do objeto e mais um item – 

observações –, conforme exemplo abaixo: 

 
FICHA DE REGISTRO/FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

MUSEU HENRIQUETA CATHARINO 
FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA 

1) Designação: 7) Nº: 
2) Espécie: 8) Nº Anterior: 
3) Natureza: 9) Origem: 
4) Autoria: 10) Data da incorporação: 
5) Época: 11) Procedência: 
6) Material/Técnica: 12) Modo de Aquisição: 
Foto 1: 13) Marcas: 

 
Foto 2: 14 ) Peso: 

 
Foto 3: 15) Dimensões: 

Altura                          Largura 
Comprimento              Diâmetro 
Profundidade 

Fonte: Fundação Instituto Feminino da Bahia 

É preciso apenas ressaltar que os campos de uma ficha de registro variam conforme a 

necessidade da coleção; por exemplo, para um museu que recebe seu acervo por doação, os 

campos origem e procedência são importantes, no entanto para um museu constituído de uma 

coleção doada por apenas uma pessoa, esses itens tornam-se dispensáveis. 

Concluída a decodificação básica, resta detalhar os instrumentos essenciais de 

identificação, ou seja, a numeração, a marcação e a medição. Para a museologia, o sistema de 

numeração é um procedimento que permite o controle e a segurança dos objetos na instituição 

museu, porque através deste é possível controlar as coleções/conjuntos de peças 

quantitativamente e os desdobramentos que possam existir. Corrido, Alfa numérico, 
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Bipartido, Binário seqüencial e Tripartido são os sistemas utilizados em museu e a escolha por 

um deles é realizada pela instituição, a partir da adequação ao acervo que esta possui. 

Portanto, é o acervo que vai nos dizer qual o sistema mais apropriado para responder às 

necessidades da coleção/conjunto de peças e, para isso, faz-se necessário um conhecimento 

dos objetos e suas características (CAMARGO-MORO, 1986).  

Segundo Camargo-Moro, catalogar é o ato de identificar e relacionar bens culturais 

através de estudo “que poderá ter maior ou menor profundidade em sua análise e posterior 

fichamento. Este, com uma descrição completa e a localização da peça no tempo e espaço, 

objetiva uma forma de identificá-la”. Assim, a decodificação de profundidade é divida em 

duas partes – a primeira, a catalogação, reúne as informações que permitem identificar e 

descrever a peça e a segunda, a classificação que é feita a partir das informações da 

catalogação (CAMARGO-MORO, 1986, p. 79). 

Denomina-se classificar a segunda parte de análise, mais profunda, em sua 
decodificação da peça, tendo como ponto principal a ficha classificatória 
e as deduções consequentes que dela se extraírem. Esta ficha é também 
denominada ficha de inventário museológico, pois representa o enfoque 
museológico pleno, e uma prova disso é a demonstração da abrangência 
desta documentação, classificando a peça, além de identificá-la. [...] Quanto 
ao preenchimento da ficha classificatória, é da alçada do especialista, e deve 
ser feito de forma paulatina, acompanhando a pesquisa, cuja orientação deve 
ser multidisciplinar para atingir a necessária interdisciplinaridade 
(CAMARGO-MORO, 1986, p. 79-80). Grifo da autora. 

A decodificação de profundidade, também comumente chamada de catalogação 

aprofundada ou classificação, trata da feitura das fichas classificatórias que formarão o 

Catálogo Geral. Seus dados estão dispostos na tabela abaixo: 

Quadro 3: ELEMENTOS DE DECODIFICAÇÃO DE PROFUNDIDADE 

 
Fonte: CAMARGO-MORO, 1986. 



 

 

43

O que percebemos é que a decodificação de profundidade de que Camargo-Moro fala 

e nomeia ora por pesquisa, ora por estudo (conforme quadro 1) sobre o acervo é, na verdade, 

um levantamento preliminar. Compreende-se por levantamento preliminar a identificação e 

descrição do material constitutivo do objeto museal, de suas características particulares, do 

ano de produção e/ou de ingresso, forma de aquisição, breve contextualização. Essas 

primeiras informações serão necessárias para o preenchimento das fichas classificatórias e 

podem, inclusive, alterá-las.  

Retornando ao quadro 1, pode-se propor substituir os termos estudo e pesquisa, por 

descrição preliminar assegurando, dessa forma, a melhor ação do técnico. Portanto, 

compreende-se a descrição preliminar como um procedimento essencial para a decodificação 

de profundidade e que, inclusive, orienta o desenvolvimento da pesquisa, ação realizada na 

documentação de expansão e que visa a construção de instrumentos de divulgação, como os 

catálogos, por exemplo. As propostas de adequação dos termos podem ser melhor 

visualizadas, conforme destaque no quadro abaixo: 

Quadro 4: DOCUMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

 
Fonte: CAMARGO-MORO, 1986. 

A autora ainda ressalta que o trabalho deve ser feito com a presença da peça que, 

assim, propicia a leitura museológica e as diversas etapas de “percepção, análise e dedução, 

que envolvem a classificação”. Dessa forma, a ficha tem obrigatoriamente um glossário para 
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denominações (nomenclaturas) e um para o seu próprio preenchimento e, por fim, as 

convenções estabelecidas devem ser sempre observadas (CAMARGO-MORO, 1986, p. 80). 

Apesar de citar a necessidade do uso da terminologia para pautar o trabalho 

classificatório, a autora persiste na validação interpretativa do profissional responsável “a 

classificação genérica da museália é sempre baseada na interpretação que ela recebe do 

instituidor do sistema de documentação” (CAMARGO-MORO, 1986, p. 81). Assim, apesar 

de fornecer o ordenamento prévio classificatório que divide os bens culturais em duas grandes 

áreas (objetos feitos pelo homem e objetos não feitos pelo homem) e de ainda subdividi-los11, 

a autora conclui pontuando que, conforme essa proposta, os objetos devem ser enquadrados 

na ótica desejada tendo sua nomenclatura e seu glossário estabelecidos (CAMARGO-MORO, 

1986, p. 81-82). 

Ressaltando em diferentes momentos o trabalho terminológico, bem como a 

preocupação com a organização da informação e possível recuperação, Camargo-Moro ainda 

indica que o glossário deva ser construído no avançar da decodificação de profundidade, ou 

seja, na fase de pesquisa, e que o nomenclator deva ser estabelecido de forma que, além de 

identificar a peça no sistema, defina-a. 

Define-se por convenções as regras estabelecidas como base para a 
interpretação do acervo, dentro de um sistema de documentação, sendo, 
portanto, indispensáveis para o desempenho de toda a proposta. Através 
destas convenções são definidos não apenas limites e interpretações, 
iniciando-se com a própria proposta de classificação quanto à sua 
interpretação, quanto à numeração, marcação e medição, como já vimos 
anteriormente, mas também a proposta de cada item da documentação, as 
definições de termos, e até o uso de abreviações, sistemática de lançamento 
de nomes, etc...  
(...) denomina-se Glossário de Preenchimento as instruções convencionadas 
para o preenchimento de cada item de um instrumento de decodificação seja 
ele ficha, livro de registro ou documentos similares.  
(...) O essencial em todos os casos é que nenhuma ficha seja preenchida sem 
o acompanhamento do glossário correspondente. Para que um objeto 
identificado possa expandir-se na ficha classificatória de forma objetiva e 
produtiva é necessário o estabelecimento de uma terminologia, isto é, de 
nomenclatura e suas respectivas definições. (...)  
Nomenclatura é pois o nome que damos tecnicamente à identificação de 
cada objeto dentro de uma terminologia internamente consistente e aceita de 
forma geral por um conjunto, seja numa área de especialização, seja uma 

                                                 
11 Subdivisão em: objetos não feitos pelo homem – espécies da flora ou botânicos; espécies da fauna ou 

zoológicos; espécies geológicas; restos humanos e fósseis; objetos feitos pelo homem – objeto de uso 
pessoal; objetos de uso doméstico; objetos de uso profissional; objetos de arte; objetos rituais; objetos de 
proteção, defesa e combate; objetos industriais; objetos de transporte; objetos de lazer e diversão; objetos 
sociais de intercâmbio ou permuta; objetos de uso desconhecido; documentos e livros; estruturas 
arquitetônicas. 
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instituição, etc... (...) é pois o nome selecionado para indicar uma 
determinada peça no sistema (CAMARGO-MORO, 1986, p. 89-91). Grifo 
da autora. 

Partindo para a apresentação dos elementos auxiliares para a decodificação, a 

autora aponta a importância da fotografia para melhor identificação do acervo e indica os 

procedimentos para efetivação de empréstimos conforme tabela abaixo: 

Quadro 5: ELEMENTOS AUXILIARES PARA A DECODIFICAÇÃO  

  
Fonte: CAMARGO-MORO, 1986. 

A última fase do trabalho de documentação em museus é, segundo a autora, a 

documentação de expansão.  

Oriunda da decodificação mais aprofundada, este tipo de documentação é 
aquela pela qual o museu se comunica diretamente com o público. 
Freqüentemente, através dela, o museu se estende para além do seu espaço 
formal, difundindo mensagens, conceitos e conhecimentos provenientes de 
sua atividade de pesquisa. Podemos dividi-la em dois setores: – 
Documentação elucidativa e de apoio e complementação da peça, ou 
conjunto de peças. – Documentação de difusão e ampliação externa do 
acervo, e de conceitos expressos através de exposições, ou outras formas de 
comunicação. No primeiro caso, citamos as etiquetas e textos 
complementares, e no segundo, as publicações e demais produtos do museu 
(CAMARGO-MORO, 1986, p. 220). 

A autora ressalta, ainda, como documentação complementar, as publicações (guias, 

catálogos etc.) que agem como difusoras de informações sobre o acervo devendo sempre 

atender aos especialistas e o público em geral (ibidem, p. 224).  
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2.3 A DOCUMENTAÇÃO DOS MUSEUS NO XIX E A TENTATIVA DE GERIR 
INFORMAÇÕES EM MUSEUS 

É no século XIX que, segundo Torres, o museu se consolida como instituição oficial 

de interesse público e a documentação museográfica se desenvolve até se tornar uma função 

imprescindível para a gestão. Assim, em face da melhora do funcionamento da instituição 

museu, um grande número de publicações sistemáticas de catálogos, inventários e revistas 

especializadas são produzidas e destinadas a ilustrar e divulgar as coleções dos museus 

(TORRES, 2002). 

La documentación en los museos llegará a ser una función tan importante y 
prácticamente consolidada a finales del siglo, que incluso se llegó a pensar 
en su normalización tanto estatal para los museos de la órbita europea, 
como con estudios y reglamentaciones por parte de asociaciones de museos 
o asociaciones profesionales en el mundo anglosajón (TORRES, 2002, p. 
175). 

Dessa forma, efetiva-se a função de inventariar as obras cuja primeira experiência, 

segundo Torres, ocorreu no Louvre. Seguindo essa tendência, essa estrutura administrativa 

influenciou a Espanha através da lei de 1830, “conocida como la Ley Guizot, bastante 

centralizadora” que direcionava as ações dos técnicos, intitulados ‘conservadores’ inclusive 

no que diz respeito ao estabelecimento do regulamento interno do museu (TORRES, 2002, p. 

177). É também no século XIX que presenciamos o surgimento das asociaciones nacionales 

de museos, de caráter profissional, cuja preocupação principal envolvia as questões de 

normalização e uniformidade de critérios para a elaboração de inventários, catálogos e guias 

como, por exemplo, a Associação de Museus britânicos de 1889. O trabalho de gestão, dessa 

forma, está diretamente relacionado à administração do acervo, ou seja, à documentação. E o 

aperfeiçoamento das tarefas de direção é acompanhado pelo aprimoramento do corpo técnico 

de museus (ibidem, p. 179). 

Foi Elijah Howarth, do museu de Sheffield, que desde 1877 apontava a necessidade 

da formação de um corpo técnico de museu que contasse com a presença de profissionais de 

áreas afins. Assim, Howarth “se dirigió en 1884 a la Asociación de Bibliotecas para ver se 

apoyaban su idea e incluían a los museos en su organización profesional” (TORRES, 2002, 

p. 179). Infelizmente, a iniciativa de Howarth foi freada pela Associação de Museus 

britânicos com a justificativa de que os ofícios de bibliotecários e de conservadores se 

combinam com frequência, porém não eram satisfatórios para o museu. Destarte, 

especialmente pela falta de cooperação entre profissionais, a associação é fechada (TORRES, 

2002, p. 180). 
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Percebe-se que a Europa registra no seu histórico de museus, desde 1877, a intenção 

de reunir profissionais de áreas afins, as três Marias de Smit, para compor o quadro de 

profissionais das associações de museus. E, se por um lado a experiência da Inglaterra não se 

mostrou próspera, a Espanha, segundo Torres, registrou desde meados do século XIX, ações 

de cooperação entre “archiveros, bibliotecários y anticuarios” que resultaram na formação da 

Associação Nacional de Arquivistas, Bibliotecários, Documentalistas e Museólogos 

(ANABAD) que, até hoje, permanecem juntos (TORRES, 2002, p. 180).  

2.3.1 Demonstração prática de tentativas de ordenamento: o Museu do Prado e o Museu de 
Belas Artes de Valadollid. 

Citando o Museu do Prado, Torres aponta a preocupação com a normalização na 

produção dos catálogos. Já havia assentado no “pensamiento de los entendidos la necesidad 

de ordenación cronológica y por escuelas” mas, apesar do esforço documental na redação 

dos catálogos, de modo geral, esses eram todos muito deficientes (TORRES, 2002, p. 185). 

Ao catalogador cabia a função de “numerar las obras, designar autores, reconocer firmas, 

cotejar ao estilo, compulsar las noticias biográficas y consultar los inventários del 

patrimonio régio, ateniéndose al más puro rigor de las ciencias históricas (...)” (BOLAÑOS 

apud TORRES, 2002, p. 185). Assim, se por um lado o acúmulo numeroso de funções do 

catalogador aponta a inviabilidade da tarefa, por outro, as tentativas que seguiram esse 

parâmetro acabaram pontuando as primeiras formas de agrupamento/classificação: por escola, 

por autores ou cronológicas. 

Outro exemplo significativo é o do Museo de Bellas Artes de Valladolid, onde o 

trabalho de documentação se confunde na busca pela classificação do acervo a partir do 

levantamento histórico da instituição. 

Gracias a sus investigaciones para llevar a cabo una buena identificación 
de las obras y para el conocimiento de la evolución e historia del Museo 
Provincial de Valladolid, algo inusual en su época, por otra parte, en la que 
no hay un interés desmedido por el estudio de la historia de los museos, se 
sabe toda la documentación que desde sus orígenes existía en el Museo (...) 
(AGAPITO & REVILLA apud TORRES, 2002, p. 205).     

Também havia instituições oficiais que determinavam um método de ordenamento 

classificatório, no qual cabia “a los inspectores la tarea de uniformar prácticas a través de 

instrucciones para la clasificación de la documentación y fondos” (TORRES, 2002, p. 216). 

No entanto, mesmo cumprindo a função primordial do catálogo (guia para o visitante), a nova 
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forma de apresentação desse instrumento – que por hora apresentava uma breve biografia da 

obra representada, informação iconográfica da obra e, algumas vezes, comentários críticos 

sobre a obra do autor – não estabelecia, por meio dessa iniciativa, um método que 

padronizasse a produção dos catálogos e, por conseguinte, o estabelecimento de uma forma 

metodológica de organização. Portanto, através desse breve recorte, podemos verificar que as 

tentativas de normatização da documentação na história dos museus da Espanha são marcadas 

por ações empíricas. 

2.3.2 O século XX e a regulamentação dos bens culturais 

Dando continuidade ao processo de cooperação estabelecido entre arquivistas, 

bibliotecários e antiquários, nos anos 70 do século XX, dentro da Associação de Museus da 

Espanha é formado o grupo IRGMA (Information Retrieval Group of the Museum 

Association), uma Organização Nacional, preocupado com a normalização documental e “con 

la finalidad de la recuperación de la información y que pronto derivo en la Asociación para 

la Documentacióneran en los Museos (MDA); y por tanto, a que surgieran sistemas 

tecnológicos para empezar a plantearse cualquier tipo de uniformidad documental” 

(TORRES, 2002, p. 181).  

Torres ainda aponta a existência de outras associações nacionais em outros países, 

como a “Asociación Americana de Museos (AAM) y la alemana (Deutsches Museum Bunde), 

fundada en 1917” e, no âmbito internacional, após a Primeira Guerra Mundial “a creación de 

la Oficina Internacional de Museos (OIM), organismo que también se preocupo por mejorar 

las técnicas de documentación” (TORRES, 2002, p. 181). Por fim, a autora destaca que a 

Espanha foi pioneira na criação de leis voltadas para gestão de museus, bem como na criação 

de corpos técnicos especializados e até uma escola de formação para a área (TORRES, 2002, 

p. 182).  

Dessa forma, na Espanha, desde a implantação das leis de meados do século XIX, as 

iniciativas de tentativa de padronização estavam voltadas para a construção dos instrumentos 

de controle e proteção do patrimônio – inventário e catálogo – que são, para esse país, os 

instrumentos básicos de documentação de museus. 

Las juntas científico-artísticas pasaron a denominarse comisiones central y 
provinciales de monumentos a través de la real orden de 13 de junio de 
1844, reguladas por las instrucciones que se dictaminaron el 24 de Julio de 
ese mismo año (apéndice 6). Según el artículo tercero, número 4, su 
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atribución principal estribaba en cuidar de los museos y bibliotecas 
provinciales, aumentar estos establecimientos, ordenarlos y formar 
catálogos metódicos de los objectos que encierran” (TORRES, 2002, p. 
207). 

Tratava-se, portanto, de uma decisão significativa de regulamentação dos bens 

móveis que estavam sob a tutela do estado. Os exemplos citados por Torres apontam, a partir 

da interpretação dos fatos, ações cautelosamente tomadas visando à conservação dos bens 

culturais: recolher; identificar; inventariar; conservar; restaurar (TORRES, 2002, p. 210) 

Reconocido el trabajo realizado por las comisiones, sobre todo en lo 
referente a la recogida e identificación de obras de arte, antiguedades, 
monumentos y edificios históricos, a su inventariado, a su custodia y 
creación de bibliotecas y museos, como se exponía en el decreto, ahora se 
pasaba a otra etapa no menos difícil, la de su correcta conservación y 
restauración, la de su estudio en profundidad y la de su adecuada 
presentación (TORRES, 2002, p. 210). 

Além disso, a Espanha também vivencia a regulamentação do trabalho – “se 

esperaba con impaciencia la regulación del trabajo por médio de instrucciones que debía 

realizar el cuerpo facultativo” (TORRES, 2002, p. 223) –  atestando a importância da 

uniformidade, por conseguinte, dos serviços prestados. Segundo Torres, essa também foi a 

preocupação da revista Mouseion entre os anos 20 e 30 do século XX (TORRES, 2002, p. 

225). 

De todas formas, la promulgación de unas instrucciones relativas a la 
organización de las tareas de los museos, y, en concreto, la regulación 
normativa de las tareas documentales básicas (registro, inventario y 
catálogo) es algo que consiguieron los museos arqueológicos muchos años 
después, en 1901. Y la Oficina Internacional de Museos de París tampoco 
llegó a elaborar una normativa definitiva, siendo recogido ese testigo por su 
inmediato sucesor, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), y en 
concreto su Comité para la documentación (CIDOC), trabajando todavía en 
la actualidad para la búsqueda de esa uniformidad y calidad en la 
documentación museográfica (TORRES, 2002, p. 225). 

Dessa forma, as inúmeras leis – “ley de Conservación de Monumentos Histórico-

Artísticos de 4 de marzo de 1915 y o decreto ley de 9 de agosto de 1926 sobre Tesoro 

Artístico Nacional” (TORRES, 2002, p. 230 - 231), por exemplo, apontadas por Torres, 

visavam o desenvolvimento da catalogação de artefatos. No entanto, o objetivo não foi 

cumprido visto que, apesar de prescrever especificamente o que deveria conter em cada 

instrumento básico de documentação, as ‘normas’ eram demasiadamente sucintas e vagas, o 

que provocou desorientação e divergências nos métodos de trabalho. 

En lo relativo al trabajo documental, se especificaba cómo debían tratarse 
los fondos, definiéndoselos instrumentos básicos, siendo los dos primeros los 
más propiamente en relación con el trabajo de documentación: 
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- El inventario general de los fondos. Ordenados cronológicamente por 
fecha de entrada de las piezas, con todos los datos relativos a la adquisición 
y precedencia. Realizado en papeletas o fichas. 
- El catálogo sistemático y normalizado con cuadros de clasificación e 
instrucciones, que quedaba a expensas de lo que decidiese la junta 
facultativa del cuerpo. 
- El catálogo monográfico, formado por monografías sobre piezas o 
colecciones particulares. 
- Guías sucintas y vulgarizadoras, de bajo coste y fácil manejo para los 
visitantes. 
- Y, por último, los libros de registro: de entrada do objetos, de 
restauraciones, de objetos en depósito, de estadísticas y de actas de 
recuento. El número de registros, por orden de entrada, también debía 
especificarse en el objeto y en inventario, cuidando de no poner ninguna 
tachadura o raspadura (TORRES, 2002, p. 234). 

Assim, por um lado, é possível constatar que há uma preocupação com o 

estabelecimento de normas e, por outro, fica a comprovação da carência do estabelecimento 

de procedimentos, ou seja, de um método.  

Outro passo importante na tentativa de uniformidade do serviço acontece em 1996, 

através do “sistema de gestión de información integrado para los museos estatales” 

(TORRES, 2002, p. 237). A normalização da ficha, seguida do envio das mesmas para a 

Inspección General permitiu a elaboração de um sistema de documentação manual que servia 

tanto ao controle administrativo dos museus quanto aos pesquisadores que buscavam 

informações. 

A documentação proposta pela Oficina Internacional de Museus atendia, portanto, à 

dupla finalidade: por um lado servia para os profissionais que trabalhavam nas instituições e, 

por outro, aos seus usuários (governo, pesquisadores, profissionais de outras instituições etc.) 

(TORRES, 2002, p. 248). Nasce, dessa forma, um novo organismo, proposto por Focillon12, 

“un gran centro de información al servicio de todos los museos, cuyas funciones básicas 

serían la normalización de terminologías para la clasificación realizadas en colaboración 

con los especialistas, anuarios, la recolección de catálogos, así como un directorio de todos 

los museos del mundo” (apud TORRES, 2002, p. 249). 

Em suma, a Oficina Internacional de Museus viria a ser um grande centro de 

documentação que objetivava incentivar o caráter enciclopédico e pedagógico dos museus, 

através do intercâmbio de informações que melhorassem a aquisição e o tratamento e a 

                                                 
12 Historiador de arte, francês, Henri Focillon integrava a subcomissão de Letras e Artes em Genebra que 
pertencia ao Instituto de Cooperação Intelectual (ICL), criado em 1926); foi professor da Universidade de 
Sorbonne; catedrático na Universidade de Yale; diretor do Museu de Lyon; e um dos historiadores e críticos 
de arte mais importantes do século XX (TORRES, 2002, p. 245). 
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difusão das coleções. Serviria, portanto, como um grande centro de consulta. Assim, diretores 

de diferentes instituições culturais, em especial museus, poderiam trocar experiências práticas 

expondo suas tentativas de padronização nas ações documentais (TORRES, 2002, p. 179).   

No entanto, o que percebemos por meio das considerações relatadas pelos 

responsáveis pelos museus e apresentadas por Torres (2002, p. 265) é que a prática variava 

conforme a realidade do país, e todas elas se deparavam com o paradigma do acervo 

sinalizado por Smit (2000). Ao invés de buscarem o tratamento das informações acerca dos 

objetos museais, rompendo assim com a barreira da característica física, os diretores 

mantiveram-se presos a essa particularidade do acervo e não avançaram no estabelecimento 

de métodos mais eficazes. Infelizmente, a compreensão do potencial museu, como um 

organismo documental tal qual Otlet e La Fontaine pioneiramente apresentam, estava por ser 

consolidada (OTLET & LA FONTAINE apud TORRES, 2002, p. 284). 

Resumindo a abordagem anterior, Francisca Hernandéz Hernandéz afirma que até o 

século XX os museus espanhóis contavam com apenas um instrumento de documentação: 

uma listagem, mais ou menos exaustiva dos bens culturais que possuíam. A partir desse 

momento, o interesse por classificar e estudar as coleções dos museus aumenta e percebe-se a 

necessidade de criar repertórios que facilitem a organização técnica dos mesmos, apoiando 

diversos projetos de documentação (HERNANDÉZ HERNANDEZ, 2006, p. 164). 

2.3.3 Alguns diálogos com a Ciência da Informação 

Torres sinaliza no seu livro as contribuições de Otlet e La Fontaine para o 

aprimoramento da documentação em museus, em especial no que se refere ao método de 

reunião de coleções. De acordo com o pensamento deles, a autora afirma que a documentação 

é o instrumento básico para que os museus deixem de ser depósitos de objetos convertendo-se 

em organismos difusores de informação (TORRES, 2002, p. 292). 

Las colecciones no deben ser reunidas al azar. Es preciso un método, una 
sistematización en el coleccionismo de los objectos elegidos, especialmente 
pedidos o creados. No es preciso limitarse a lo que aporta el caso fortuito de 
las donaciones. Se distinguen las salas de exposición que contienen lo 
esencial de las reservas o lo exclusivo; no importa que el mito de un museo 
este en poseer un plan bien definido, un sistema organizado de colecciones 
de objectos y enseguida apelar a las aportaciones de los particulares bien 
sea con objectos pertenecientes a ellos mismos, bien sea con dinero para su 
adquisición (OTLET, 1934, p. 357). 
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Lópes Yepes e Ros García entendem por documentação o conjunto de disciplinas 

relacionadas com o estudo e análise de um documento, sendo que este é compreendido como 

fonte de informação que permite a obtenção de novas informações (LÓPES YEPES & ROS 

GARCÍA, 1993, p.141). Considerando que “todo objecto físico es un documento”, Hernandéz 

(2006), de acordo com Otlet e La Fontaine, também compreende o museu como um Centro de 

Documentação. No entanto, a autora alerta para a necessidade de abandonar a ideia de que 

“(...) documentar colecciones supone simplemente rellenar libros de registro, redactar 

diferentes fichas de inventario, elaborar dossieres y publicar catálogos, así como romper con 

la impresión generalizada de que los fondos de un museo sean solo aquellos que se guardan 

en el archivo administrativo” (HERNANDÉZ HERNANDÉZ, 2006, p. 169). Por fim, 

Hernandéz destaca a importância da documentação administrativa que, segundo ela, foi 

durante anos considerada de escasso interesse; logo, esquecida (ibidem, p. 171). 

Cerávolo e Tálamo, numa discussão mais recente e direcionada aos trabalhos 

realizados no Brasil, distinguem a articulação da documentação em museus ao redor de três 

eixos: “o administrativo (para gerenciamento das coleções), o curatorial (da pesquisa) e o 

documental (identificativo dos objetos/coleções), sendo que cada um deles responde às 

necessidades informativas diferenciadas (CERÁVOLO & TÁLAMO, 2000, p. 245). Essa 

visão é a que melhor orienta as atividades práticas, visto que estabelece zonas e critérios de 

interesse em função da necessidade institucional. Sendo assim, a critério de esclarecimento e 

buscando anexar a cada instância documental sugerida pelas autoras, segue abaixo um quadro 

apontando os instrumentos técnicos de Camargo-Moro na estrutura organizacional de 

Cerávolo e Tálamo: 

Quadro 6: INSTRUMENTOS TÉCNICOS DECUMENTAIS DE CAMARGO-MORO 

 
 Fonte: Elaboração da autora com base em Camargo-Moro (1986); Cerávolo & Tálamo (2000). 
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Há anos discutimos a linguagem  
de nossa cultura do ponto de vista  

a partir do qual esperamos em vão,  
durante séculos, uma decisão  

da Palavra.  
 

M. Foucault 
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3 A DOCUMENTAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

Antes de discorrer sobre a Documentação em Ciência da Informação, é importante 

observar que o termo se refere, em especial, a uma área de atividade, razão pela qual muitas 

vezes é grafado em maiúscula. Porém, o termo é polissêmico, correspondendo, também, no 

interior desse campo, a conjunto de documentos e à atividade de documentar. É importante 

frisar, no entanto que, diferentemente do que ocorre na Museologia, há prevalência de 

entendimento de Documentação como campo, mais do que a atividade em si de documentar.  

3.1 ORIGENS 

Cristina Dotta Ortega (2004, p. 01), no artigo “Relações históricas entre 

Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação”, realiza um panorama histórico 

das áreas sob o ponto de vista dos processos de organização da informação. O caminho 

proposto pela autora mostra, inicialmente, que a Documentação tem sua origem na atividade 

de elaboração de bibliografias e, a partir dessa afirmativa, buscamos então compreender o 

desenvolvimento da mesma.  

A função de elaborar bibliografias foi desenvolvida pela Bibliografia desde a 

Antiguidade. No entanto, no século XVI, com o aumento da produção de catálogos de 

bibliotecas, é exigida dessa área uma medida de organização de conteúdos de documentos que 

abranja, além da criação de um índice de assunto, o desenvolvimento da catalogação. 

Segundo Ortega (2004, p. 04), a França, no ano de 1791, realizou o primeiro código 

nacional de catalogação, bem como deu início ao uso de catálogos em fichas, mas, apesar 

disto, até 1840, praticamente nenhuma biblioteca tinha índice de assunto de seus acervos, nem 

estava completamente catalogada. A dificuldade dos bibliotecários em lidar com a questão 

possibilitou aos Documentalistas a execução da tarefa, visto que a crescente importância dos 

periódicos, como veículo de publicação, levou à necessidade do tratamento de suas unidades 

de informação para possibilitar a recuperação. 

Apesar dos esforços cooperativos realizados pelos bibliotecários e bibliógrafos, a 

continuidade do serviço de tratamento dos periódicos, pelas bibliotecas, decorreu em fracasso, 

pois o catálogo e o esquema de classificação dessas instituições foram baseados nas 

monografias, o que os tornavam inoperantes para trabalhar com a diversidade dos conteúdos 

dos periódicos. Assim, no final do século XIX, a  
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Biblioteconomia e a Documentação apresentavam um desenvolvimento em 
grande parte inseparável: surgiram em consequência das mesmas 
necessidades, empregavam processos e instrumentos comuns (como as 
fichas de 7,5 por 12,5 cm e a Classificação Decimal de Dewey-CDD), 
tinham objetivos quase idênticos e em muitos casos deviam seu progresso 
aos mesmos homens (...) (ORTEGA; 2004, p. 05). 

Se por um lado essa situação reduziu o bibliotecário à sua antiga função de custódia, 

por outro fez com que os documentalistas evitassem usar os instrumentos e até mesmo os 

termos adotados pela Biblioteconomia. Ortega (2004, p. 05) infere que a diferença estava na 

intenção da Documentação em fazer uma análise de conteúdo mais profunda. Essa 

necessidade levou ao aperfeiçoamento das técnicas da Biblioteconomia e essa atitude acabou 

gerando divergências entre as áreas e, em seguida, a cisão. 

Dessa forma, por mais de quatro séculos, a Biblioteconomia foi quase sinônimo de 

Bibliografia. Considerando a Bibliografia como o princípio da Documentação, pode-se dizer 

que esta esteve unida à Biblioteconomia desde o século XV até fins do século XIX, quando 

Otlet e La Fontaine sistematizaram e desenvolveram a Documentação enquanto disciplina 

distinta da Biblioteconomia. Os europeus deram prosseguimento a estes estudos e aplicações 

até que as necessidades organizacionais do pós-guerra acentuaram estes avanços devido às 

precisões específicas dos países envolvidos na recuperação de conteúdos (idem, 2004, p. 06). 

Assim, desde Otlet (1934), a Documentação é compreendida como o processo de 

organização de documentos que resulta na disponibilização de informações. Partindo do 

documento ‘livro’, Otlet apresenta novos procedimentos que buscam tornar possível o acesso 

à grande quantidade de informações dispostas em diferentes tipos de suporte.  

Para volver accesible la cantidad de informaciones y artículos dados cada 
día en la prensa cotidiana, en las revistas, para conservar los folletos, 
informes, prospectos, documentos oficiales, para encontrar las materias 
dispersas en los libros, para hacer un todo homogéneo de estas masas 
incoherentes, son precisos procedimientos nuevos, muy distintos de los de la 
antigua biblioteconomía, tal y como han sido aplicados (OTLET, 1934, 
p.06). 

Através de regras gerais, a Documentação proposta por Otlet, apresenta um método 

coordenador, uma proposta de ordenação que objetiva preparar acordos, normalizações 

operantes em organismos documentais, tais como museus, arquivos e bibliotecas. Movido 

pela questão da acessibilidade, ou seja, pensando numa forma de tornar acessível um número 

maior de informações, Otlet, vendo a Documentação como ciência que deve “constituir-se 

num corpo sistemático de conhecimento”, estabelece regras gerais de aplicação que, como 

técnica, abarcam todo o ciclo de operações que dão lugar à produção de documentos, sua 
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circulação, distribuição, conservação e utilização. Seu ponto de partida é o livro propriamente 

dito que, compreendido como documento, definido por ele como “termo genérico de 

manuscritos e impressos de toda espécie (periódicos, publicações, etc)” e reunidos em 

conjunto, constituem a memória materializada da humanidade (1934, p. 11). 

Junto a los libros propiamente dichos, hay multitud de documentos de todo 
tipo que no han sido publicados o no están destinados a serlo. La definición 
más general que se puede hacer de libro y documento es esta: un soporte de 
una cierta materia y dimensión, eventualmente de un cierto plegado o 
enrollamiento en el que se incluyen signos representativos de ciertos datos 
intelectuales (OTLET, 1934, p. 43). 

Para Otlet (1934), no cosmo (reunião de um conjunto de coisas), o livro/documento 

ocupa um lugar entre as coisas corpóreas, artificiais, tendo uma utilidade intelectual. Assim, 

os elementos materiais do livro/documento estão constituídos por suportes de diversas formas 

e dimensões podendo ser um objeto tridimensional. 

O livro/documento é composto por um conjunto de elementos:  

“1º Elementos materiales. 
  Sustancia, matéria (soporte, superficie) 
Forma material (figura) dimensiones (formato).  
2º Elementos gráficos (signos).  

Texto 
Escritura fonética (alfabeto) 

 Notaciones convencionales 
Ilustraciones 
Imágenes (reproducciones concretas) 
Dibujos (imágenes a mano) 

    Fotografías (imagen mecánica) 
Esquema (diagramas) (reproducciones abstractas) 

    Hechos a manos 
    Resultado de una grabación mecánica 

Decoración del libro 
    Figurinas, viñetas, follajes 

3º Elementos Linguísticos. 
Lengua del libro 

4º Elementos intelectuales. 
 Formas intelectuales del libro (exposición didáctica; retórica, 
géneros literarios, formas bibliológicas)” (OTLET, 1934, p. 46). 

 
Portanto, Otlet considera outras classes de documentos gráficos que não são obras 

impressas (estampas, gravuras, fotografia, moedas, medalhas) comumente presentes em 

museus até pontuar o que ele mesmo nomeia por “documentos llamados sustitutos del libro”. 

Ininterrumpidamente maravillosos inventos han ampliado inmensamente las 
posibilidades de la documentación. Éstos no se han presentado en la 
prolongación directa del desarrollo del libro, sino, por decirlo así, en su 
prolongación derivada: el objeto en el museo, el telégrafo y el teléfono, la 
radio, la televisión, el cine, los discos. Hoy están bajo un cierto estudio los 
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sustitutos del libro; en este sentido los nuevos procedimientos permiten que 
el libro alcance los resultados que pretende (información, comunicación) 
poniendo en marcha otros medios además de él mismo. Pero también existe 
una elaboración adquirida, buscada o vislumbrada de los nuevos tipos de 
documentos. Por esta doble razón se les debe reservar a los sustitutos del 
libro un lugar importante dentro de la documentación. A falta de un nombre 
común para designarlos, se les han aplicado un término colectivo, 
provisional: sustitutos del libro. Pero estos sustitutos del libro no son 
simples sucedáneos. Se producen con tal fuerza que hacen pensar en lo que 
ocurre en el campo de las comunicaciones materiales (OTLET, 1934, p. 
216-217). 

Consequentemente ‘as coisas materiais em si’ podem ser consideradas documentos-

objeto quando, segundo Otlet, se tornam elementos de estudo. Dessa forma o referido autor 

propõe em seu trabalho a classificação dos cinco tipos de objetos:  

1º Los objetos naturales: materia y estructura. 2º Los objetos artificiales, 
creados por el hombre para sus necesidades: material y estructura. 3º Los 
objetos que llevan huellas humanas: sirven para interpretaciones y tienen 
significaciones. 4º Los objetos demostrativos, también creados por el 
hombre, pero para representar y demostrar sus nociones. 5º Los objetos de 
arte (OTLET, 1934, p. 217). 

No entanto, apesar de dedicar uma parte do seu livro aos museus e à organização do 

mesmo e, apesar de discorrer sobre procedimentos metodológicos de classificação, a 

documentação produzida em museus quase não utiliza os trabalhos de Otlet como fonte 

bibliográfica. 

Numa análise mais contemporânea, Jaime Robredo ao considerar a arquivologia, a 

biblioteconomia, a documentação e a museologia como domínios de aplicação da CI, desloca 

o foco ‘documento/volume’ – próprio da biblioteconomia tradicional – para o foco 

‘conteúdo/informação’, segundo ele, próprio da consolidação da Documentação. Apresenta de 

forma sucinta as “diferentes etapas compreendidas na definição de Documentação aprovada 

pela Federação Internacional de Documentação (FID). As ações de reunião, classificação e 

difusão completam, portanto o ciclo documentário” (ROBREDO, 2005, p. 02).  

A documentação (...) tem como finalidade, transformar em probabilidade 
suficiente a possibilidade que todo homem tem para obter, quando 
necessário, a informação que lhe interessa. O ciclo documentário 
compreende, para cumprir estes requisitos, uma série de etapas (...) mais ou 
menos complexas. A complexidade de algumas destas operações tem feito 
surgir um novo conceito que tende a substituir e/ou englobar, ao menos em 
parte, o termo documentação. Esse conceito é o de ciência da informação 
(ROBREDO, 2005, p. 02). 

Assim, o processo ou ciclo documentário completo – distinto nas suas três partes, ou 

seja, entrada, tratamento ou processamento e saída – define suas principais operações da 
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seguinte forma: seleção; aquisição; registro; descrição bibliográfica; análise; indexação; 

armazenagem dos documentos; armazenagem da representação condensada dos documentos; 

processamento da informação condensada; produtos do processamento; interrogação e busca; 

recuperação da informação (ROBREDO, 2005, p. 09-10). 

Em termos mais atuais, pode-se apresentar o caminho (simplificado) 
sobre as etapas a completar para se chegar ao domínio da informação 
registrada. 
1. A identificação e análise do conteúdo informacional dos 

documentos ou, de forma mais genérica e precisa, dos suportes da 
informação e do conhecimento registrados; 

2. A organização física e a preservação segura da memória 
documental original; 

3. A organização lógica dos dados, da informação e do conhecimento, 
identificados na primeira etapa; 

4. A conversão ou codificação desses dados, informações e 
conhecimentos de forma a permitir 

5. Seu processamento informático avançado e seu armazenamento 
digital organizado e seguro, assim como a geração e contínua 
atualização de bancos de dados e conhecimentos; 

6. A utilização de motores de busca avançados suscetíveis de 
converter as questões e pedidos de informação dos usuários numa 
linguagem codificada compatível com a linguagem de codificação 
utilizada na etapa precedente; 

7. A identificação dos documentos que contêm os dados, informações 
e conhecimentos pertinentes às questões e solicitações 
formuladas; 

8. A localização imediata desses documentos e o acesso e consulta 
aos mesmos, seja esta física mediante extração do acervo onde 
foram armazenados, ou virtual através de uma cópia digitalizada 
devidamente autenticada e certificada. (ROBREDO, 2005, p. 12). 

É dessa forma que, segundo Robredo, os especialistas da arquivologia, da 

biblioteconomia, da museologia e dos sistemas de informação podem reconhecer as etapas do 

ciclo documentário visando à estruturação e organização do banco de dados (2005). Portanto, 

a proposta apresentada pelo autor permite, além da segurança do acervo (critério 

exaustivamente presente nas ações museológicas), estabelecer critérios metodológicos de 

organização/classificação, bem como disponibilização das informações aos usuários.  

Foi justamente a necessidade de localizar e de recuperar a informação, 

independentemente do tipo de documento, que levou ao desenvolvimento de novas técnicas 

de análise da informação e de representação do seu conteúdo. O tratamento dos documentos, 

sempre “inclui algum tipo de análise de seu conteúdo, o que permite separá-los e ordená-los 

por grupos ou classes mais ou menos afins, possibilitando assim sua localização posterior” 

(ROBREDO, 2005, p. 124). 
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Os sistemas de classificação, uma forma de análise do assunto, 
permitem estabelecer relações entre os documentos de uma coleção, 
facilitando seu arranjo físico nas prateleiras. (...) Do ponto de vista da 
linguagem utilizada para representar os conceitos, pode-se considerar:  
• A indexação em linguagem natural, que inclui: a linguagem natural 
livre (indexação por palavras-chave extraídas do próprio documento; a 
linguagem natural controlada, a qual, por sua vez, inclui as linguagens 
controladas não estruturadas (listas de descritores padronizados com 
eliminação de sinônimos, listas de cabeçalhos de assuntos, etc.) as 
linguagens naturais controladas estruturadas (por exemplo, tesauros). 
• A indexação em linguagem artificial (controlada a codificada) que 
inclui: as linguagens artificiais não estruturadas (esquemas de 
categorização codificados); as linguagens artificiais estruturadas 
(esquemas de classificação hierárquica, por exemplo, a Classificação 
Decimal Universal) (ROBREDO, 2005, p. 124-125). 

Como nosso foco de análise é, principalmente, a questão de linguagem – a 

terminologia das peças – julgamos ser necessário localizar o subcampo que, dentro da 

Documentação, volta-se especificamente ao tema: a Linguística Documentária. 

3.2 O CAMPO DA LINGUÍSTICA DOCUMENTÁRIA E A TERMINOLOGIA PARA 
ELABORAÇÃO DE LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS 

García Gutiérrez (1990) é quem originariamente sugere o termo Linguística 

Documentária que, compreendido atualmente como subdomínio da Ciência da Informação, 

visa estudar as características da linguagem em ambientes informacionais – arquivo, 

biblioteca e museu, por exemplo – com o propósito de estabelecer “hipóteses para a 

organização de linguagens de informação que articulem referenciais institucionais associados 

aos quadros nocionais e linguagens compartilhadas por produtores e usuários no interior de 

domínios do saber ou de atividades” (LARA & TÁLAMO, 2006, p. 203). 

Segundo a proposta inicial apresentada por García Gutiérrez (1990), a Linguística 

Documentária se constituiu como área de estudos interdisciplinares que congrega conceitos da 

linguística estrutural, da linguística gerativa, das teorias do discurso, da semântica, das 

ciências da comunicação e das tecnologias inteligentes.  

Para Marilda Lara e Maria de Fátima Tálamo, é na medida em que se encarrega dos 

“estudos das estruturas simbólicas da documentação e das questões linguísticas advindas da 

mediação necessária entre os produtos e os consumidores” (LARA & TÁLAMO, 2006, p. 

204) que a Linguística Documentária, através do seu potencial interdisciplinar, se desenvolve 

na Ciência da Informação, principalmente a partir da “apropriação dos conceitos da 

Linguística Estrutural, da Semiótica, da Terminologia e da Lógica Formal” (id. ibidem, p. 
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207). 

Segundo Tálamo (2001, p. 144), essa área de pesquisa nasce da observação de que os 

problemas relacionados à informação são, geralmente, problemas de linguagem. Desse modo, 

para Tálamo, é preciso atuar com relações lógicas que determinam o(s) conceito(s) e o 

definam com termo. Na interpretação das hierarquias pode-se recorrer à contribuição do 

sistema conceitual não se restringindo apenas à palavra, mas obedecendo a uma “lógica 

conceitual” (TÁLAMO, 2001, p. 149). 

Assim, cabe à Linguística Documentária compor os quadros de referência 
para análise, avaliação e construção da linguagem documentária, entendida 
como linguagem de informação, associando os níveis sintático-semântico-
pragmático para identificar com clareza a inserção do signo documentário no 
plano sistêmico e no plano funcional, objetivando-o no tempo, no espaço e 
na cultura. Ressalta-se ainda que a abordagem linguística dos problemas 
informacionais caracteriza e conforma o núcleo da própria Ciência da 
Informação porque considera o universo operacional da informação 
relacionado diretamente a idéia da representação mediadora – a própria 
informação – da produção e circulação e uso do conhecimento” (LARA & 
TÁLAMO, 2006, p. 206). 

Para a Ciência da Informação, é importante, ao se construir uma linguagem 

documentária, verificar o reconhecimento, através do público usuário, do que está sendo 

veiculado o que, segundo Lara, “diz respeito eminentemente à linguagem” (LARA, 2004, p. 

234). Dessa forma, segundo Tálamo e Lara, a “atividade documentária opera na linguagem e 

com a linguagem” (LARA & TÁLAMO, 2006, p. 206). 

A linguagem como elemento constitutivo da cultura informacional não 
exerce função meramente instrumental. Para além do seu funcionamento 
codificador, ela se propõe como representação, seja como insumo do 
processo social de geração de sentido, seja como resultado textual desse 
processo. É apenas nessa perspectiva que se pode entender a linguagem 
como sistema de tratamento da informação que visa, através de sínteses, 
reunir, para sua recuperação, a imensa massa documental existente (LARA 
& TÁLAMO, 2006, p. 205). 

Dessa forma, o tratamento e a disseminação da informação na CI requer a elaboração 

de uma linguagem que vise minimizar a distância entre o estoque e o uso. “(...) uma vez que a 

Ciência da Informação se imponha como área que visa organizar e transferir informação – 

objeto concreto do campo da Linguística Documentária que é um dos seus subdomínios –, o 

uso da Terminologia se fará em direção à constituição de unidades de informação, que não 

são constituídas apenas de termos normalizados” (LARA, 2004, p. 239). 

Apropriando-se da Terminologia, a Linguística Documentária pôde propor o método 

para o tratamento da informação, uma vez que ela fornece referências “teórico-metodológicas 
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necessárias à compreensão e formulação das redes lógico-semânticas, observando-se uma 

relação estreita entre a norma documentária para elaboração de tesauros (ISO 2788) e as 

normas terminológicas (ISO 704 e ISO 1087) ” (LARA & TÁLAMO, 2006, p. 210). 

A Terminologia dá suporte a várias disciplinas no estudo dos conceitos e sua 

representação em linguagem de especialidade. Fornece, portanto, um “referencial concreto 

para a interpretação dos termos, tal como eles são definidos em cada um dos domínios de 

especialidade (...)” (LARA, 2004, p. 234). 

Para a Terminologia, as palavras, que têm inúmeros sentidos enquanto 
unidades da língua (a representação do léxico da língua está no dicionário de 
língua, onde cada verbete é acompanhado de inúmeros significados) se 
transformam em ‘termos’ quando localizados nos discursos dos domínios do 
conhecimento ou áreas de atividade (a representação dos domínios de 
especialidade ou áreas de atividade é feita nos dicionários especializados) 
(LE GUERN apud LARA, 2004, p. 235). 

O uso dos referenciais terminológicos respalda a construção das Linguagens 

Documentárias (LDs), permitindo decidir não só sobre a conveniência do uso de um termo 

como base para o descritor nos tesauros mas, e principalmente, para conferir organicidade a 

essas linguagens. É a partir da definição de um termo que é possível determinar qual é sua 

posição dentro da estrutura organizacional da Linguagem Documentária e, consequentemente, 

indicar as conjunções, disjunções, associações e equivalências. 

O objetivo de uma Linguagem Documentária é organizar a documentação a partir de 

seus componentes de conteúdo visando a recuperação da informação. Essas linguagens 

correspondem a “sistemas de símbolos destinados a ‘traduzir’ os conteúdos dos documentos”. 

A representação documentária é obtida inicialmente através da análise do documento, 

objetivando identificar conteúdos pertinentes em “função das finalidades do sistema – e da 

representação desses conteúdos – numa forma sintética, padronizada e unívoca” (CINTRA et 

al., 2005, p. 38-39). 

A Linguagem Documentária (LD) é, consequentemente, uma linguagem construída 

para organizar e facilitar o acesso e a transferência da informação onde a metodologia 

utilizada nesse processo dialoga principalmente com a Lógica, a Linguística, a Terminologia 

(LARA, 2004). “Enquanto sistema de significação e de comunicação, a linguagem 

documentária permite orientar a busca (...)” (LARA, 2004, p. 233). Uma linguagem 

documentária é “simultaneamente, um modo de organização e uma forma de comunicação da 

informação” (TÁLAMO, 1997). 
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Através de normas terminológicas internacionais, a Terminologia prescreve 
procedimentos para a manipulação de informação terminológica e para o 
planejamento do trabalho de administração dessa informação. Dentre as 
principais atividades terminológicas, podemos citar: a identificação de 
conceitos e das relações entre os conceitos; a análise e modelagem de 
sistema de conceitos através de diagramas de conceitos; o estabelecimento 
de representação dos sistemas de conceitos através de diagramas; a definição 
de conceitos; a atribuição de designações (predominantemente termos) a 
cada conceito, em uma ou mais línguas; o registro e apresentação de dados 
terminológicos (terminografia) (ISO 704, 2000 apud LARA, 2004, p. 235). 

Dessa forma, o recurso à Terminologia (teórica e concreta) se torna essencial para 

identificar o “subconjunto da língua em que as palavras significam de modo determinado, 

pela rede articulada de relacionamentos que lhes confere sentido” (LARA, 2004, p. 235), 

tornando possível o trabalho terminológico realizado nos domínios ou áreas de atividade. 

Para as normas terminológicas, especialmente a 704, os conceitos são representações 

mentais dos objetos dentro de contextos ou campos especializados e a relação entre objetos e 

signos linguísticos é feita via conceitos (ISO 704, 1987). Para Lara, essa distinção objetiva 

“separar fatos da linguagem geral, de fatos da linguagem de especialidade, para mostrar que, 

num trabalho terminológico, a linguagem das ciências e das técnicas têm características 

diferentes da linguagem o senso comum” (LARA, 2004, p. 236). 

O que foi dito mostra a pertinência do uso das contribuições da Linguística 

Documentária para a organização dos instrumentos de representação dos objetos museais. 

Assim, nesta pesquisa, o uso de referenciais terminológicos exerce uma função importante 

para a construção do vocabulário de representação das peças que compõem o conjunto 

analisado do Museu do Traje e do Têxtil. O uso de tais referenciais permite não só a 

identificação das denominações das roupas do conjunto de peças, como também o arranjo dos 

termos na forma de uma Linguagem Documentária. A pesquisa terminológica subsidia o 

processo de reconhecimento dos termos de época, identificação de equivalências possíveis, 

bem como o arranjo de sua tipologia. Ao resgatar referências relativas ao uso dos termos no 

espaço e no tempo, são resgatados, também, dados contextuais de importância para a sua 

interpretação. Como consequência, são agregadas à informação documental elementos que 

permitem ao pesquisador compreender melhor o acervo. Do mesmo modo, tal pesquisa 

possibilita o acesso às informações sobre as peças, a partir de equivalências dos termos com a 

terminologia contemporânea.  

 

Em resumo, o aporte da Linguística Documentária permite que o processo de 



 

 

63

documentação em museus – no que diz respeito, em especial, às denominações e aos 

conceitos correspondentes aos objetos analisados –, ganhe referência e permita propor uma 

organização mais criteriosa das peças. A apropriação da Terminologia pela Linguística 

Documentária confere referências mais precisas para a tomada de decisões sobre as 

denominações e sobre a organização dos próprios conceitos. Disso resulta maior possibilidade 

de organização e de disponibilização da informação. 

3.3 AS OPERAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO NA 
DOCUMENTAÇÃO DE MUSEUS 

Inerente ao processo de indexação, estão as operações de classificação. Segundo 

Robredo, “a classificação, visualizada do modo mais elementar, consiste em colocar juntas as 

coisas similares” (ROBREDO, 2005, p.128). Essa iniciativa é muito utilizada no ordenamento 

classificatório de museu; no entanto, se originalmente “a classificação foi descrita como o 

processo mental de designar e ordenar o universo do conhecimento, para determinar, com 

base em suas relações, o lugar preciso e exato das coisas, num esquema organizado”, (idem, 

ibidem), por outro lado, na CI, ela “desenvolveu sua própria terminologia, constituindo-se 

num sistema organizado de lugares para guardar as coisas, coisas estas que poderiam ser tanto 

idéias como documentos” (idem, ibidem). 

Um sistema de classificação deve ser: tão completo quanto possível (em 
outras palavras, deve cobrir a matéria de maneira total); sistemático, 
descendo do geral até o particular; suficientemente detalhado, para 
representar todos os níveis de precisão; suficientemente flexível, para 
permitir a combinação de idéias e a classificação segundo vários pontos de 
vista; conciso sem perder sua capacidade de detalhamento; fácil de escrever 
e de memorizar: as notações devem servir de símbolos para identificar os 
livros [documentos] e determinar sua ordenação nas estantes; fácil de 
expandir, tanto no seu plano geral como nas suas notações (ROBREDO, 
2005, p. 128). 

Nas bibliotecas, em especial, para organizar as coleções utiliza-se sistemas de 

classificação hierárquicos. “Tais esquemas baseiam-se no pressuposto de que os tópicos 

podem-se subdividir em tópicos mais específicos. O processo se repete tantas quanto 

necessário até se conseguir criar uma estrutura ou hierarquia que abrange o conjunto de 

tópicos do sistema” (ROBREDO, 2005, p. 128). Esse tipo de classificação foi utilizada no 

Thesaurus para acervos museológicos de Helena Dodd Ferrez e Maria Helena Bianchini e, 

para Robredo, o principal valor deste tipo de classificação é que “se o usuário não está seguro 

dos termos que descrevem sua área de interesse, ou se o indexador não tem certeza dos 
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descritores que deve usar, é fácil escolher um conceito mais genérico que inclui as áreas em 

questão” (ROBREDO, 2005, p. 129). 

Existem tanto esquemas universais de classificação como sistemas especializados 

que são utilizados internacionalmente, cujo objetivo é atender as necessidades dos usuários. 

Assim, segundo Robredo,  

os esquemas universais de classificação cobrem, como o nome indica, todas 
as áreas do conhecimento sendo as classificações mais conhecidas: a 
Classificação Decimal de Dewey (CDD); a Classificação Decimal Universal 
(CDU); a Classificação da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos 
(LCC – Library of Congress Classification); e o Sistema Geral de Ordenação 
(BSO – Broad System of Ordering) (ROBREDO, 2005, p. 129). 

Lara, em sua tese de Doutorado, faz um panorama sobre esses sistemas de 

classificação, ressaltando que entre eles e os tesauros – instrumentos mais modernos – 

“inúmeros outros instrumentos foram sucessivamente desenvolvidos para o atendimento de 

objetivos particulares” (1999, p. 50). Cita o relatório de Grolier, publicado em 1962, que 

procurou mapear as iniciativas de vários países na proposição de “categorias suficientemente 

gerais para serem introduzidas nas classificações e codificações de numerosos domínios do 

conhecimento”, ressaltando o fato de que “as chances de construir uma classificação 

internacional normalizada mostram-se muito adversas” (GROLIER, 1962, apud LARA, 1999, 

p. 50). 

A autora cita, também, os trabalhos de Spark Jones & Kay (1973), Coyaud (1966) e 

Gardin (1970, 1973, 1987), que levantaram questões sobre o papel da linguagem na 

elaboração de classificações e nos processos documentários (LARA, 1999, p. 51-54). Do 

mesmo modo, as preocupações com o uso de modelos linguísticos estão registradas nos 

trabalhos brasileiros de Smit, Cintra, Amaro, Lara, Kobashi, Baranow e Tálamo, entre 1983 a 

1992, além de García Gutiérrez, ao qual já nos referimos anteriormente. A produção desses 

últimos autores foi organizada sob o título de Análise Documentária, seguindo a proposta de 

Smit, fundadora da linha de pesquisa no Brasil, que se reporta, por sua vez, à proposta de 

Jean-Claude Gardin – “(...) o grupo, inicialmente organizado em torno da noção de Análise 

Documentária, vai progressivamente alterando seu vocabulário para aproximá-lo das questões 

gerais de organização da informação” (VOGEL, 2007, p. 29). 

Vogel (2007, p.4) afirma que, com Gardin, as Linguagens Documentárias são 

incluídas no campo da Análise Documentária e é com García Gutiérrez que começa a tomar 

forma um subcampo particular denominado Linguística Documentária. 

O quadro acima, embora se reporte apenas aos trabalhos brasileiros, com algumas 
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exceções, dá a dimensão do avanço das discussões sobre classificação, indexação e 

construção de linguagens documentárias. Neste trabalho, portanto, a interface com a Ciência 

da Informação via subcampo da Linguística Documentária mostra-se fecunda, no que diz 

respeito à classificação e à indexação das informações em museus, ou dito de outro modo, ao 

tratamento dos ‘conteúdos’ da documentação em museus. 

3.4 AS OPERAÇÕES DE CATALOGAÇÃO NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E SUA 

APLICABILIDADE NA DOCUMENTAÇÃO EM MUSEUS 

Embora não seja o foco deste trabalho – que se concentra mais nos aspectos 

relacionados ao conteúdo, portanto, às bases de construção da linguagem documentária como 

um instrumento para a documentação em museus – é preciso salientar que a Ciência da 

Informação também tem conhecimento construído quanto à Catalogação, atividade mais 

relacionada à descrição dos elementos formais dos objetos.  

Entre os inúmeros instrumentos dedicados à Catalogação, ressalta-se a Anglo-

American Cataloguing Rules - AACR2, ou Código de Catalogação Anglo-Americano, cujo 

objetivo é propor recomendações gerais para a descrição de materiais bibliográficos variados. 

Além dele, há a norma internacional de descrição bibliográfica, o International Standard 

Bibliographic Description - ISBD, Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada, bem 

como a norma nacional da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a NB 6023, 

Informação e Documentação – Referências – Elaboração. Para o tratamento informatizado, 

existem propostas de formato do registro bibliográfico, dentre os quais, o Machine Readable 

Cataloguing (MARC). Todos eles conferem maior ênfase ao material bibliográfico, mas há 

desenvolvimentos que contemplam outros tipos de materiais. 

O Museu Nacional de Belas Artes, em 1995, desenvolveu um Manual de 

Catalogação de pintura, escultura, desenho e gravura, baseado em regras concebidas por 

diversas instituições européias e norte-americanas e, sobretudo, no trabalho semelhante 

elaborado pela Library of Congress, Washington, DC. No entanto, nem todos os tipos de 

artefatos culturais são aí incluídos. Para Ortega (2009), “a estrutura em áreas e elementos, e 

muitas das denominações dos mesmos, assemelham-se àquela do AACR2, já que obra 

contendo regras de descrição publicada pela Library of Congress (BETZ, 1982) foi bastante 

utilizada para a elaboração deste trabalho” (ORTEGA, 2009, p. 230). 
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Ortega refere que “as estruturas básicas que compõem a descrição de documentos 

sob esta abordagem no AACR2, no Manual de Catalogação do Museu Nacional de Belas 

Artes” (idem, ibidem, p. 245), são as que seguem:  

AACR2 
Parte I: Descrição – Capítulo 10: Artefatos Tridimensionais e Realia 
Área do Título e da Indicação de Responsabilidade; Área da Edição; 
Área dos Detalhes Específicos do Material (ou do Tipo de 
Publicação); Área da Publicação, Distribuição etc.; Área da Descrição 
Física; Área da Série; Área das Notas; Área do Número Normalizado 
e das Modalidades de Aquisição; Itens suplementares; e Itens 
constituídos de vários tipos de material. 
Parte II: Pontos de Acesso, Títulos Uniformes, Remissivas – Capítulos 
22 a 26 
Cabeçalhos para Pessoas; Nomes Geográficos; Cabeçalhos para 
Entidades; e Títulos Uniformes. 
Manual de Catalogação de pinturas, esculturas, desenhos e 
gravuras, do Museu Nacional de Belas Artes: Área de Identificação; 
Área de Indicação de Responsabilidade; Área de Título; Área de 
Inscrições; Área de Publicação/Distribuição/Impressão/Fundição; 
Área de Características Físicas; Área de Descrição; Área de 
Procedência; Área de Histórico; e Área de Notas. A forma e ordem de 
entrada de nomes de pessoas físicas e jurídicas e de escolas ou grupos 
culturais encontra-se na Área de Indicação de Responsabilidade e no 
Anexo 2 – Ficha Biográfica de Autor. 

Do ponto da descrição, Ortega ainda ressalta a proposta do CCO:  

Quanto aos esquemas para descrição de objetos culturais, os elementos do 
Cataloging Cultural Objects (CCO) são um subconjunto das VRA Core 
Categories que, por sua vez, são um subconjunto do CDWA metadata 
elements. Ao contrário das comunidades de bibliotecas e arquivos, que têm 
regras para catalogação bem estabelecidas pela AACR, a comunidade do 
patrimônio cultural nos Estados Unidos nunca publicou esse tipo de 
diretrizes, que atende aos requerimentos próprios e, com frequência 
idiossincráticos, de descrição de objetos culturais únicos. O esquema de 
metadados CCO foi criado para cobrir esta lacuna (VISUAL RESOURCES 
ASSOCIATION (VRA), 2006). Embora o AACR seja voltado às 
necessidades usuais de bibliotecas (e muito pouco aos arquivos), contempla 
também objetos em seu aspecto tridimensional. Deste modo, o capítulo 10 
do AACR2 trata dos Artefatos Tridimensionais  e Realia (ORTEGA, 2009, 
p. 273). 

O Cataloguing Cultural Objects (CCO) é um manual que se volta à descrição de 

conteúdos de obras de arte e arquitetura, artefatos culturais e imagens dessas obras, que pode 

ser usado em conjunto com o Dublin Core e com o MARC, com o VRA Core 4.0 (BACA et 

al., 2006, apud MACAMBYRA & ESTORNIOLO FILHO, 2008). 

Segundo os autores acima, o CCO reconhece e propõe soluções para todas as 

particularidades da descrição de imagens de obras de arte, tais como: a possibilidade de tratar 

a imagem ora como obra, ora como substituto; a necessidade de trabalhar com grandes 
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conjuntos de documentos que se relacionam; o problema de decidir o que tratar como obra 

principal num item composto por várias partes. Principalmente, tem como um dos seus 

princípios básicos, distinguir claramente entre o registro de uma obra e o registro de sua 

imagem.  

Os elementos mínimos para descrever uma obra, conforme os referidos autores, são: 

Tipo de obra, Título, Criador, Função do criador, Dimensões, Materiais e Técnicas, Estado e 

edição, Características físicas adicionais, Estilo, Cultura, Data, Local atual, Local anterior, 

Local original, Local de descoberta, Assunto, Classe, Descrição, Notas de descrição. Para 

descrever a imagem que representa a obra, os elementos são: Descrição da tomada, Tipo de 

tomada, Assunto e data. O CCO não inclui dados de descrição física da imagem, como 

suporte, dimensões, cor, tipo de arquivo e outras. Por outro lado, Ortega destaca, conforme o 

padrão CCO, a estrutura de descrição de documentos que se segue: 

Padrão CCO 
Parte 2: Object Naming; Creator Information; Physical 
Characteristics; Stylistic, Cultural and Chronological Information; 
Location and Geography; Subject; Class; Description; e View 
Information (refere-se a imagens da obras, como fotos etc.).  
Parte 3: Nomes autorizados: Personal and Corporate Name Authority; 
Geographic Place Authority; Concept Authority; e Subject Authority 
(assunto propriamente dito)” (ORTEGA, 2009, p. 281). 

A comparação feita entre as propostas do Manual de Catalogação do Museu 

Nacional de Belas Artes e a AACR2 mostra semelhança de estrutura de campos, “exatamente 

aquela adotada para livros e outros documentos”. Segundo a autora, historicamente é fácil 

compreender, pelos trabalhos de Otlet e La Fontaine, que o “documento usado como 

referência neste esquema de metadados é o livro”. Assim, o Manual de Catalogação do Museu 

Nacional de Belas Artes se pauta na estrutura básica do AACR2, fazendo, sempre que preciso, 

adaptações, “seja a partir de novos campos, seja alterando a denominação de campos desta 

estrutura para melhor contemplar suas especificidades. Já o padrão CCO, (...) está mais 

focado nas especificidades dos objetos culturais e das imagens dos mesmos” (ORTEGA, 

2009, p. 287). 

Essas iniciativas abrem um campo de diálogo entre a área de Museologia e da 

Ciência da Informação, no sentido de se desenvolver padrões para a catalogação de objetos 

museais. Embora as recomendações de Camargo-Moro (1986) não façam uma clara distinção 

entre a catalogação e a classificação, tal como ocorre na Ciência da Informação, as propostas 

de descrição normalizada podem ser objeto de análise para a melhoria dessa atividade. 

Ressaltamos que não é propósito deste trabalho abordar esses aspectos em profundidade. 
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As categorias do pensamento humano nunca são fixadas de forma definitiva;  
elas se fazem, desfazem e refazem incessantemente:  

mudam com o lugar e com o tempo. 
 

Durkheim 
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4 A “COLEÇÃO DE ROUPAS BRANCAS” DO MUSEU DO TRAJE E DO TÊXTIL 

4.1 O INSTITUTO FEMININO DA BAHIA E A “COLEÇÃO DE ROUPAS BRANCAS” 
DO MUSEU DO TRAJE E DO TÊXTIL: UM BREVE HISTÓRICO 

A Fundação Instituto Feminino da Bahia - FIFB nasce a partir da consolidação de um 

projeto assistencialista da Srª Henriqueta Martins Catharino juntamente com o Monsenhor 

Flaviano Osório Pimentel. Visando o atendimento humanitário da comunidade baiana do 

século XIX, através da construção de uma obra de proteção à jovem e assistência às mulheres 

da sociedade baiana, as ações dos idealizadores do projeto benemerente eram norteadas pelos 

ideais católicos e projetadas na construção de uma sociedade onde a figura feminina tivesse 

uma função utilitária. 

O edifício que atualmente abriga a sede da referida instituição se constitui de cinco 

pavimentos, com estrutura e características de um solar do início do século XIX e tem a sua 

construção datada de 1937. Atualmente o Instituto Feminino da Bahia é uma fundação 

particular ligada à arquidiocese de Salvador que, em 1967, recebeu a guarda do seu 

patrimônio. Com sua arquitetura eclética, decoração e objetos se harmonizam, reproduzindo 

os costumes e o cotidiano da sociedade baiana. Cerca de 20.000 peças fazem parte do acervo 

da Fundação composto por mobiliário, cristal, prataria, porcelana, imaginária, pintura, 

escultura, trajes, têxteis e acessórios que retratam o cotidiano e a estrutura social do período 

de transição entre os séculos XIX e XX (PANFLETO DO MUSEU, 2008). 

4.2 HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DA COLEÇÃO DE “ROUPAS BRANCAS” NO 
MUSEU 

A coleção têxtil do Museu do Traje e do Têxtil – FIFB foi iniciada em 1933, em 

função da exposição “Arte e Lavoures”, organizada nas dependências da Instituição, com o 

intuito de apresentar aos participantes do I Congresso Eucarístico Nacional, uma “visão clara 

da arte baiana e de como vivia a sociedade no século XIX” (MUSEU DO TRAJE E DO 

TÊXTIL, 2003, p. 11). O êxito alcançado por essa exposição motivou a presidente fundadora 

– Henriqueta Martins Catharino – a dar prosseguimento às iniciativas culturais, a ponto de 
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escrever uma carta13 (ver anexo 1) à sociedade baiana solicitando doações, visto que, já nessa 

época, o Instituto tinha o ideal de conservar ‘tudo’ que tratasse sobre o passado.  

Dessa forma, a Fundação iniciou uma etapa de recebimento de doações que iria 

compor a coleção de indumentária e têxtil. Além das peças recebidas, D. Henriqueta 

Catharino passou a angariar artefatos representativos em bazares. Em 1935, foi adquirido num 

bazar, em benefício da Ordem Terceira de Nossa Senhora da Piedade, três vestidos em seda 

datados de 1840, 1850 e 1860 e um vestido em seda lavrada do final do século XIX, com 

chapéu em palha de arroz (MUSEU DO TRAJE E DO TÊXTIL, 2003, p. 11). Em 1946, em 

um leilão na cidade de Salvador, D. Henriqueta adquiriu um conjunto de roupas de crioula 

que havia pertencido à Florinda Anna do Nascimento conhecida como Preta Folô (ibidem, p. 

12). Dessa forma, o acervo da Instituição é constituído por peças representativas de diferentes 

classes sociais, com hábitos distintos e função particular. 

Atualmente, a coleção de indumentária está dividida em função da cor por uma 

questão de conservação preventiva. Assim, o conjunto de peças que constitui a “coleção de 

roupas brancas” do Museu do Traje e do Têxtil – Instituto Feminino da Bahia é composto por 

cerca de duas mil peças, mas esse número cresce a cada doação. O museu possui peças de 

roupas do universo íntimo feminino: calçola, anágua, corpinho, sutiã, camisola, combinação e 

liseuse; enxoval de bebê e roupa de criança: babador, cinteiro, faixa para umbigo, bioco, 

camisa de pagão, camisolo, blusa, vestido, cueiro, lençol e fronha; peças de indumentária de 

crioula e vestes do candomblé; vestido, saia, blusa, bata, e corpete compondo ‘vestes de 

passeio’ e alguns exemplares de roupa íntima masculina. Não estando restrito, portanto, ao 

universo de peças íntimas. 

Conforme as pesquisas realizadas no arquivo institucional, mais do que exemplares 

das senhoras ‘sinhás’ do século XIX, o museu apresenta também uma quantidade significativa 

de roupas das pessoas ditas ‘comuns’, o que nos serve como elemento significativo de 

descoberta de uma realidade cultural baiana diferenciada. 

                                                 
13 Essa carta, datada de 1934, conforme informações disponibilizadas no Catálogo da Instituição, foi assinada 
pela presidente fundadora Henriqueta Martins Catharino, pela presidente de honra Sra. Almerinda Martins 
Catharino da Silva e pelas conselheiras: Sofia Costa Pinto Gomes de Oliveira, Marieta Pacífico Pereira, 
Leocádia de Sá Martins Catharino e Marieta Alves. 
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4.3 A COLEÇÃO DE “ROUPAS BRANCAS” COMO EXPRESSÃO SOCIOCULTURAL: 
A ROUPA COMO DOCUMENTO 

Segundo Philippe Perrot, vestir é um ato de significação. Dessa forma, a vestimenta é 

compreendida como marca de diferenciação que ratifica e desvenda hierarquias, de acordo 

com um código garantido e perpetuado pela sociedade e suas instituições (PERROT, 1994). 

Logo, não se pode evitar uma reflexão sobre o simbolismo complexo do que está aparente. A 

roupa, nesse sentido, torna-se signo de adesão e exclusão, de hierarquia social e, para nós, um 

dos códigos de leitura social. 

Numa perspectiva psicanalítica e antropológica, Daniel Roche, avalia que a roupa – 

para ele, a linguagem do corpo e dos desejos – envolve inúmeros impulsos contraditórios e 

expressa tantas necessidades por meio dos diversos códigos que desempenha um papel muito 

forte na constituição de uma identidade (ROCHE, 2007). “As roupas significam, então, muito 

mais do que aparentam, como as palavras de uma língua, que precisam ser explicadas e 

traduzidas” (ROCHE, 2007, p. 56). 

A roupa oferece uma maneira de compreender e um meio de estudar as 

transformações sociais que ocorrem nos aglomerados urbanos. “Sendo fonte original e direta, 

as roupas antigas precisam ser vistas. Como poderíamos apreciar os efeitos evocados ou 

descritos nas fontes escritas, sem tentar vê-los na carne? (...) As roupas-brancas são raríssimas 

nos museus” (ROCHE, 2007, p. 23). 

Segundo Roche, é durante o reinado de Luís XIV que acontece a profusão excessiva 

da roupa-branca. “Naquela sociedade parisiense, as vestimentas e as roupas-brancas tinham 

pouco valor, embora não fossem negligenciável em nenhum grupo social” (ibidem, p. 117).  

Pode-se acreditar que o linge (roupa-branca) sempre existiu, mas a história 
das palavras e a história das coisas nem sempre coincidem exatamente, 
embora umas e outras se esclareçam. Quando, no século XII, o adjetivo linge 
se tornou substantivo, o uso do linge estava a um passo de se tornar 
universal. (...) A história do linge começa lentamente e segue até o momento 
em que o consumo da roupa-branca se torna corriqueiro. (...) A roupa-branca 
existe nas arcas e nos baús, na cidade e no campo, mas, no comentário da 
vida cotidiana, ela permanece oculta (...) Nos séculos XVII e XVIII, fala-se 
em ‘gros linge’ (roupa de cama e mesa) e ‘menu linge’ (roupa-branca ou 
roupa íntima), e o léxico doméstico une e separa o que é do leito e da casa 
em geral das roupas de baixo (ROCHE, 2007, p. 162-163). 

Tais descrições, encontradas nos dicionários do século XVII, serão ampliadas pela 

enciclopédia, onde linge significará, em geral, todo tecido trabalhado. Inclui-se, portanto, a 

roupa de mesa, a roupa fina, a rouparia, a roupa do dia e a roupa da noite. Dessa forma, a 
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roupa-branca se torna uma das materializações da difusão das regras de comportamento. É 

através dela, por exemplo, que as moças da sociedade antiga obtêm seu aprendizado particular 

do manuseio dos tecidos e das agulhas na confecção e conservação dos enxovais, onde as 

peças serão exibidas a partir do dia das núpcias (ROCHE, 2007, grifo nosso). 

Segundo Roche, foi às vésperas da Revolução [Francesa] que a “acumulação da 

roupa-branca ocorreu amplamente” (ROCHE, 2007, p. 183). Para Gilda de Mello e Souza, é a 

partir do Renascimento, da ascensão do Estado moderno, da expansão das cidades e da vida 

organizada em corte, que o ocidente acentua seu interesse pelo traje, resultando num desejo de 

competir e o hábito de imitar. Contudo, é no século XIX, quando a democracia anula os 

privilégios de sangue, que a moda se espalha por todas as camadas. O século XIX se inicia, 

portanto, sob o signo da simplicidade. As mulheres, abolindo os espartilhos, as anáguas, os 

saltos altos, puseram-se de camisola branca atada debaixo dos seios tornando o vestido 

escasso e sem formas. É um período marcado pelo apogeu do exibicionismo do corpo e pelo 

uso constante de tecidos extraordinariamente transparentes (SOUZA, 2005). 

Eram privativas do grupo feminino as fazendas vaporosas, encontradas com 
tamanha freqüência até 1850: a batista, a musselina, a tarlatana, o organdi 
(...). De 1830 em diante difundem-se os tecidos mais pesados, o veludo, a 
seda adamascada, os brocados, os tafetás cambiantes, o gorgorão, o cetim, 
característicos da segunda metade do século. O desenvolvimento da indústria 
têxtil generaliza o uso do linho-e-seda e da lã-e-seda nos vestidos de rua 
mais simples, reservando para os trajes de gala as suas mais belas criações, 
as maravilhas saídas das fábricas de Lyon: brocados de ouro e de prata com 
flores coloridas, gaze ‘cristalizada’, tarlatanas palhetadas de ouro, tules 
debruados de guirlandas (SOUZA, 2005, p. 69). 

Pautado no princípio da sedução ou atração, o traje feminino, nesse período, se 

lançou numa compilação de rendas, bordados e fitas (SOUZA, 2005). No entanto, nessa 

sociedade em construção, para a mulher, as únicas alternativas de carreira são o casamento e o 

magistério e cada segmento social possuía certo número de sinais que a caracterizavam – 

“[nessa] época uma mulher elegante não deveria trazer sobre si mais do que duzentos gramas 

de vestido, incluindo as jóias e a echarpe” (SOUZA, 2005, p. 62). 

O conjunto de peças utilizado neste trabalho faz um breve recorte sobre o modo de 

vestir na Bahia do século XIX. Para Adriana Reis, nesse período, é possível perceber, através 

da maneira de se vestir das mulheres da elite baiana14, um processo de mudança nos costumes. 

                                                 
14 Reis, nesse trabalho, opta em utilizar o termo elite ao referir-se às mulheres entendendo-as como “as 
minorias que se mantêm à parte do resto da sociedade por representarem a personificação da ordem” (REIS, 
2000, p. 16). 
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Essa mudança, segundo a autora, estava ligada diretamente às novas formas de socialização 

difundidas com a instalação da corte no Brasil, intensificando-se, durante o Segundo Reinado, 

com a disseminação de idéias ou propostas de civilização que exigiam novos códigos de 

distinção social (REIS, 2000). 

Pautada nas descrições encontradas nas narrativas dos viajantes estrangeiros que 

estiveram na Bahia entre o final do século XVIII e o XIX, Reis aponta normas e padrões de 

comportamento feminino que nos orientou na compreensão dos artefatos usados nesta 

pesquisa. De modo geral, o julgamento do olhar estrangeiro à mulher baiana era repleto de 

preconceitos. Citando Lindley15, um viajante inglês que visitou a Bahia nos primeiros anos do 

século XIX, Reis aponta, além do olhar etnocêntrico do estrangeiro, uma característica muito 

importante que diz respeito à roupa, mais precisamente a transparência da roupa da mulher 

baiana. Segundo sua descrição, era comum as mulheres usarem saias sobre uma camisa feita 

de musselina mais fina, geralmente muito trabalhada e enfeitada, mas tão larga no busto 

(característica comum no corte das roupas de crioula encontradas na coleção do museu), que 

“resvalava pelos ombros, ao menor movimento, deixando o busto inteiramente à mostra”. 

Além disso, “eram tão transparentes que se via toda a pele” (REIS, 2000, p. 24). 

Assim, Reis conclui que Lindley entendia esse ‘jeito de se vestir’ das baianas como 

uma ‘violação da delicadeza feminina’, revelando-se ‘ainda mais desagradável’, porque a cor 

da epiderme das brasileiras era ‘muito desgraciosa, aproximando-se do pardo escuro’ (REIS, 

2000). Continuando a apresentação da impressão de estranhamento dos viajantes estrangeiros 

frente aos modos de vestir das baianas, Reis cita James Prior, um oficial inglês que esteve na 

Bahia em 1813, que se impressionou com a vestimenta das mulheres as quais, mesmo vestidas 

a rigor, deixavam os braços e o busto ‘liberalmente expostos’ (REIS, 2000). No entanto, ao 

citar Maria Graham Reis nos apresenta dois aspectos de suma importância para este trabalho. 

O primeiro diz respeito ao mau modo de vestir das mulheres baianas.  

[...] dificilmente poder-se-ia acreditar que a metade delas eram senhoras da 
sociedade. Como não usam nem coletes, nem espartilhos, o corpo torna-se 
quase indecentemente desalinhado, logo após a primeira juventude; e isto é 
tanto mais repugnante quanto elas se vestem de modo muito ligeiro, não 
usam lenços no pescoço e raramente os vestidos têm qualquer manga [...] 
(GRAHAM apud REIS, 2000, p. 26). 

E o segundo aspecto se relaciona à utilização do termo ‘roupa branca’, citada por 

Graham, para identificar as peças íntimas. 

                                                 
15 LINDLEY, Thomas. Narrativa de uma viagem ao Brasil. São Paulo: Nacional, 1969, p. 117. 
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[...] Depois, neste clima quente, é desagradável ver escuros algodões e outros 
tecidos, sem roupa branca, diretamente sobre a pele, o cabelo preto mal 
penteado e desgranhado, amarrado inconvenientemente, ou, ainda pior, em 
papelotes, e a pessoa toda com a aparência de não ter tomado banho 
(GRAHAM apud REIS, 2000, p. 26). 

Tais características apontam normas de comportamento tipicamente feminino da 

Bahia do século XIX onde, o ‘vestir’ estava condicionado ao clima, que permitia o uso do 

branco com maior frequência, independente da moda, bem como os ‘modos de vestir’ apenas 

em estágio de construção e, provavelmente, adaptação. Ainda é perceptível no texto a 

associação da terminologia ‘roupa-branca’ ao universo da ‘roupa íntima’; no entanto, o 

conjunto de peças brancas do Museu do Traje e do Têxtil – FIFB possui vestes de cor branca, 

usando uma terminologia da época, denominadas roupa de fora. 

Nos relatos históricos, a visão etnocêntrica e preconceituosa é comum à maioria dos 

estrangeiros que aqui passaram. Por outro lado, essas constatações desmentem a idéia de 

imitação da cultura européia pelas baianas, principalmente até a segunda metade do século 

XIX, momento em que a imprensa se torna um veículo muito importante na divulgação de 

novos modelos e padrões. Muitos visitantes estrangeiros não compreendiam a cultura 

“desleixada das senhoras baianas” como relacionada ao clima, e sim como demonstração de 

inferioridade e falta de civilização (REIS, 2000). 

No entanto, ao citar Luís dos Santos Vilhena, um professor português que conviveu 

com a sociedade baiana em fins dos anos 700 e início dos 800, Reis relata que Vilhena, ao 

contrário de muitos outros estrangeiros, defendia “os costumes e os hábitos das senhoras 

baianas, afirmando que estavam de acordo com o clima dos trópicos” (REIS, 2000, p. 22). 

Defendendo essa concepção, Reis observa que os costumes das senhoras baianas, na primeira 

metade do século XIX, aproximavam-se mais das escravas do que das européias. 

Como vimos, as senhoras baianas tinham costumes muito próprios: ficavam 
descalças dentro de casa, hábito que pensávamos ser exclusivo das escravas 
e que parece ter sido usual também entre as ‘senhoras aristocratas’. Além 
disso, a identidade construída por essas senhoras era distinta dos padrões 
‘europeus de civilidade’, pois as baianas eram pouco afeiçoadas às 
européias, por possuírem uma ‘emulação no vestir, pregar e pisar’, podendo 
ser consideradas ‘muito adiantadas’ (REIS, 2000, p. 22-23). 

A socialização dessas mulheres acontecia nos poucos momentos em que elas podiam 

aparecer em reuniões públicas como as procissões, os piqueniques, o entrudo ou em visitas. 

Especificamente em Salvador, Reis assinala o Passeio Público como local de socialização de 

senhoras “que era muito freqüentado nas noites de lua, onde se faziam ceatas em grandes 
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tabuleiros e também se realizavam bailes, com a presença de muitas moças e rapazes que 

dançavam o schotiss” (REIS, 2000, p. 51). 

Outras transformações ocorreriam em Salvador, a partir da chegada da corte no 

Brasil, o que permitiria o surgimento de novas formas de socialização que ocasionariam 

mudanças comportamentais. Nasceriam, dessa forma, novos padrões e papéis femininos. “A 

corte estava construindo uma ‘nova mulher’, a ‘dama da corte’, atualizada nas modas 

francesas e nas etiquetas para posar com polidez nos bailes” (REIS, 2000, p. 35). 

Entre as novas formas de lazer femininas, podemos apontar a leitura, que por hora 

incluía os periódicos, romances e catálogos de moda franceses, que além de circularem em 

Salvador, também estavam presentes nas cidades de Cachoeira, São Félix, Maragogipe etc. 

“Na segunda metade do século, apareceram, na Bahia, alguns periódicos16 dedicados 

especificamente às mulheres [...]” (REIS, 2000, p. 54-55). Tais leituras poderiam atestar a 

influência do uso de termos “afrancesados” para a denominação de peças do conjunto de 

roupas brancas do Instituto Feminino da Bahia e auxiliar na identificação de algumas peças. 

No entanto, a nomenclatura utilizada para identificação das mesmas, apontadas 

principalmente nos registros antigos do museu sugere uma ressignificação, de acordo com a 

sociedade em construção. 

4.4 O USO DO BRANCO 

Pautado no estudo feito por Marie Risselin-Steenebrugen sobre a renda nos retratos 

flamengos dos séculos XVI e XVII, Roche afirma que o gosto pela roupa-branca era uma das 

características da aristocracia dos Países Baixos. 

Uma série de retratos bem datados permite mostrar com exatidão o 
desenvolvimento das rendas e dos bordados de linho branco, que, sob 
múltiplas formas – pregas, golas, punhos, toucas, enfeites de avental e de 
gorro -, se tornaram, aos poucos, um dos motivos principais dos artistas. De 
um acabamento impecável, leve e transparente, jogando com efeitos de 
contraste entre a rigidez das formas, a sobriedade do traje, o preto das 
vestimentas e a ofuscante brancura, asseada e distinta, do belo linho, 
habilidosamente trabalhado em ponto flamengo, as pinturas atestam, por 
meio da evolução dos estilos, o triunfo de um luxo controlado (ROCHE, 
2007, p. 25). 

 

                                                 
16 O Recreio das Senhoras (1861), O Espelho das Belas (1860-1861), O Boulevard (1870), A Grinalda (1869), 
entre outros (REIS, 2000: 55). 
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Avançando em seu estudo a partir de outras fontes iconográficas (pintura e gravuras 

de roupas), Roche conclui que a cor é também um dos elementos de interpretação do teatro 

social, pois designa função, situação, posição e, “para objetivos mais ambiciosos, é 

indispensável o conhecimento dos têxteis e dos materiais utilizados na confecção das roupas” 

(ROCHE, 2007, p. 24). 

De acordo com esse pensamento, porém quando se refere à moda romântica em 

1837, James Lever identifica que em nenhuma outra época entre os tempos primitivos e a 

década de 1920, as mulheres tenham usado tão pouca roupa como no início do século XIX. 

Todos os trajes pareciam ter sido criados para climas tropicais (...). Na 
França e na Inglaterra, que ditavam a moda, o traje aceito era uma espécie de 
camisola leve chegando, é verdade, até os tornozelos, porém extremamente 
decotada, mesmo durante o dia (...). Quando as mulheres inglesas foram em 
bando a Paris em 1814, após a primeira abdicação de Napoleão, 
descobriram, para seu espanto, que as modas inglesa e francesa divergiam de 
maneira notável. As francesas ainda estavam usando o branco (...) (LEVER, 
1989, p. 155-156). 

Esse panorama nos permite afirmar que, além dos Países Baixos ou até mesmo 

influenciados por eles, durante o século XIX, o branco continuaria a ser utilizado pelas 

mulheres européias fazendo com que tal costume, apoiado pelo desenvolvimento da profunda 

preocupação com a higiene, chegasse ao Brasil, mais especificamente à Bahia, conforme 

atesta Reis. 

Dentre as comemorações ocorridas na Bahia em 5 de outubro de 1817, para 
homenagear o casamento do príncipe real com a arquiduquesa da Áustria, o 
espetáculo que mais chamou atenção de Tollenare17 foi uma tourada, na qual 
as senhoras que guarneciam os camarotes davam “grande realce com suas 
jóias”. O autor fez crítica aos vestidos – brancos e tão leves que desenhavam 
seu talhe – [...] (REIS, 2000, p. 35). 

Assim, ocorreram profundas transformações a partir da chegada da corte no Brasil. 

As formas de socialização sofreram mudanças que geraram variações comportamentais e o 

problema de higiene e novos padrões e papéis femininos nasceram. “O projeto civilizador 

para o Brasil estava inteiramente ligado às noções européias de civilidade, principalmente o 

modelo francês” (REIS, 2000, p. 37). 

As condutas femininas, até início do século XIX, eram desprovidas de um 
guia racional. Os comportamentos das mulheres, fosse no comer ou no 
vestir, eram produzidos pela imitação ou seguiam as regras da moralidade 
cristã. Na segunda metade do século XIX, os comportamentos e as emoções 

                                                 
17 TOLLENARE. L.F. de. Notas dominicais tomadas durante uma viagem em Portugal e no Brasil em 
1816,1817, 1818. Salvador: Progresso, 1978. p. 309.  
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tornaram-se alvo das idéias médicas que tentavam racionalizar e padronizar 
os costumes femininos. Se, antes, as mulheres tinham o direito ao 
desalinho, à liberdade no espaço doméstico, agora deveriam seguir regras 
de asseio apropriadas para o lar, comer com moderação, amamentar, manter 
a simplicidade no vestir, e ser ilustradas para educar os seus filhos (REIS, 
2000, p. 116). Grifo nosso. 

A grande referência da elite baiana era a corte do Rio de Janeiro. Através da sua 

pesquisa nos periódicos da época, Reis aponta que a presença da mulher nos festejos era 

proporcionalmente inferior à masculina, mas deve-se lembrar que era ela quem se destacava 

na organização da mesma e esse tipo de socialização trouxe mudanças nos costumes, como, 

por exemplo, “o aprendizado de comer com talheres e o uso de roupas de acordo com os 

modelos da época” (REIS, 2000, p. 39-41). 

Gilberto Freire, numa perspectiva antropologicamente brasileira, afirma que em 

“modas brasileiras de mulher”, há outra perspectiva expressiva de uma independência 

nacional de cultura a ser avaliada, ou seja, o maior uso de material ecologicamente próprio do 

Brasil na confecção de artigos de moda feminina: o algodão. Freire, citando o jornal brasileiro 

“Diário Feminino”, de 2 de novembro de 1982, aponta, por exemplo, que a redatora comunica 

a consagração do algodão, em suas múltiplas texturas, como o tecido das novas coleções 

(FREIRE, 1986, p. 34-35). 

A [redatora] justifica essa consagração por novas modas do brasileiríssimo 
algodão como ‘tendo suas raízes não apenas nos modismos dos estilistas, 
mas na forma de vida, na sua valorização de tudo o que vem da natureza, 
tendência cada vez mais forte no mundo Ocidental. Confortável, arejado, 
prático, fácil de passar e lavar, ‘o algodão aparece como o tecido ideal 
para o clima como o nosso’. Adianta: ‘algodão que vai dos estampados 
miúdos aos encorpados cetins’. E mais: ‘que se usa a toda hora e que, por 
isso mesmo, aparece com perfeição nos modelos de dia (FREIRE, 1986, p. 
34-35). Grifo nosso. 

Dessa forma, é possível afirmar que na Bahia do século XIX, a utilização do tecido 

branco não estava restrita ao universo das roupas íntimas. E, “ao lado do algodão, estariam as 

cambraias, como outro tecido ideal para novas blusas femininas” (FREIRE, 1986, p. 35). 

Como bem ressalta Sígrid Porto de Barros ao avaliar a condição social e a indumentária 

feminina no Brasil colônia, a partir da herança do ‘branco colonizador’, o traje sofreu a 

influência do clima e das condições sociais (BARROS, 1947). 

Historicamente, a partir da publicação da Federação das Indústrias do Estado da 

Bahia – FIEB, podemos apontar dados relevantes da economia baiana para o entendimento da 

utilização do branco em Salvador. O alvará de D. Maria I, de 5 de janeiro de 1785, proibia a 

criação e o desenvolvimento de indústrias no Brasil, em especial a existência de fábricas de 
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tecidos finos e bordados. Dessa forma, este Alvará protegia e contemplava os 

empreendimentos ingleses e reservava à Inglaterra uma praça onde eram vendidos os seus 

produtos industrializados – cambraias, linho e musselina, por exemplo (NASCIMENTO, 

1997, p. 12). Isso justificaria a existência dos tecidos finos e da variedade de rendas 

identificadas nas peças do Museu do Traje e do Têxtil, especialmente nas vestes datadas do 

início do século XIX. 

Com a revogação do Alvará, em 1808 pelo príncipe regente D. João, futuro D. João 

VI, a Bahia inicia a produção de têxteis retirados do linho da colônia – fibras de umbaúba e 

carnaúba –, recursos utilizados quando as plantações de cânhamo falharam. (NASCIMENTO, 

1997, p. 13). 

De maneira geral, as fábricas de tecido existentes na Bahia produziam 
tecidos de algodão, fios, tecidos para fardos de mercadorias de exportação. 
Somente a Nossa Senhora da Penha [fábrica] fabricava tecidos e toalhas com 
barra cores. A produção dos têxteis era também empregada em roupas para 
operários e escravos (NASCIMENTO, 1997, p. 29-30). 

Em 1872, existiam na Bahia 12 fábricas têxteis que, apesar de se apresentarem com 

um número significativo, nunca receberam do Governo apoio algum para funcionar. Aliado a 

isso, o algodão da Bahia era insuficiente para as fábricas, o que ocasionou, muitas vezes, a 

suspensão das atividades (NASCIMENTO, 1997, p. 29). Isso nos leva a crer que o mercado 

interno baiano continuou a importar tecido para a feitura das vestes de grande parte das 

mulheres baianas, mas, por outro lado, indica a existência do consumo interno de tecido de 

algodão branco na feitura de peças dos escravos, operários e da classe baixa em geral. 
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Aprender é um ofício. 

                    Johnson 
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5 O TRATAMENTO DOCUMENTÁRIO: ASPECTOS RELACIONADOS À 
IDENTIFICAÇÃO E À DENOMINAÇÃO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O 
CONJUNTO DE “ROUPAS BRANCAS” 

5.1 INTRODUÇÃO 

No ano de 2006 a Fundação Instituto Feminino da Bahia, através do Programa de 

Adoção de Entidades Culturais recebeu o apoio necessário para execução de mais uma etapa 

de expansão e estruturação no Museu do Traje e do Têxtil. O projeto financiado objetivava a 

implantação do laboratório de restauração têxtil e o tratamento documental das peças de modo 

a acondicioná-las em reserva técnica especializada. 

A dissertação ora apresentada teve sua origem na experiência de organização do 

conjunto de ‘roupas brancas’ desse Museu. Antes desta proposta de análise, o tratamento 

documentário realizado estava restrito a algumas peças que estavam em exposição, servindo 

apenas como referência inicial. Posteriormente, iniciamos o tratamento documental através do 

arrolamento. Essa iniciativa vislumbrava listar quantitativamente o universo a ser 

documentado, bem como identificar, quando possível, as vestes. Assim, foram mapeadas 

quase duas mil peças sendo que a identificação, inúmeras vezes, mostrou-se inadequada, na 

ausência de dados para sua realização. 

As vestes foram organizadas a partir de uma identificação inicial que classificava 

temporariamente aquele conjunto com base na observação visual. Esse procedimento seguiu 

as recomendações de Camargo Moro (1986) que o identifica como ação interpretativa a ser 

realizada pelo museólogo documentalista. Também foram aproveitadas, nessa identificação, 

desde que existentes, as informações constantes nas etiquetas de tratamento documental 

anterior. A identificação mais rigorosa, no entanto, levantou a necessidade da realização de 

um estudo mais aprofundado com o apoio de uma metodologia que permitisse a classificação 

criteriosa do conjunto de peças. 

A observação dos registros nos cadernos18 do arquivo institucional, por exemplo, 

mostrou-se fundamental. A partir dos dados ali existentes, foi possível atestar a existência de 

uma terminologia utilizada por aquelas mulheres que realizaram a primeira listagem das 

                                                 
18 No arquivo da Fundação Instituto Feminino da Bahia há 18 cadernos intitulados “Cadernos Antigos” onde 
existe uma listagem completa do acervo que foi ingresso ao museu. 
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peças. Essas informações visualizaram a possibilidade de tornar mais consistentes os registros 

anteriormente realizados pelos técnicos. Ressalte-se, por exemplo, o fato de que as camisolas 

desse conjunto de peças estão identificadas nos cadernos antigos como: camisa de dia, camisa 

de noite, camisa do dia, camisa de andar, camisola e camisa de crioula. Além de verificarmos 

a existência de uma terminologia particular, esse material nos levou a crer que a identificação 

das peças pudesse estar mais ligada ao uso. Destarte, a pesquisa seguinte, para confirmação ou 

negação da identificação, necessariamente, deveria conduzir para uma busca em outras fontes.  

5.2 O CORPUS DE ANÁLISE E DE APOIO 

 O corpus incide no “conjunto de enunciados escritos ou orais relativos ao 

domínio estudado e que são utilizados em um trabalho terminológico” (BOUTIN-QUESNEL 

apud BARROS, 2004, P. 202). Um corpus de análise, compreendido como o conjunto de 

textos elegidos para a coleta das unidades terminológicas que constituirão a nomenclatura 

distingui-se do corpus de referência que são os textos de apoio selecionados objetivando a 

complementação de informações. Assim, o corpora dessa pesquisa compreendeu: 

a) Corpus de análise: 

Os cadernos onde foram realizados os primeiros registros das peças que hoje 

compõem o acervo da Fundação Instituto Feminino da Bahia – chamados de Cadernos 

Antigos – foram as primeiras fontes pesquisadas. Em seguida, os livros de literatura foram 

selecionados tendo como base o fato de que o romantismo apresenta como característica a 

descrição minuciosa não só do comportamento humano, como dos trajes da época. Nesse 

contexto, foram selecionados apenas os escritores que traziam nas suas obras descrições 

possíveis de serem utilizadas para a identificação das peças, desde que identificados em nossa 

pesquisa. No âmbito deste trabalho, foram selecionados obras de José de Alencar, Machado 

de Assis e Aluísio Azevedo. 

Ampliando as fontes de coleta das unidades terminológicas em questão, utilizamos 

fontes históricas que apresentassem, a partir de relatos de viajantes estrangeiros, identificação 

e compreensão das vestes em estudo. Além desses registros, livros de história do Brasil, da 

Bahia, do Rio de Janeiro e São Paulo que retratassem o comportamento feminino, bem como 

enciclopédias e revistas de moda.  
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b) Corpus de apoio ou referência  

Procurando levantar mais informações sobre o uso, e considerando-se tratar de um 

museu que estuda moda e a atesta, a partir de um acervo que é fruto de um recorte histórico da 

Bahia no século XIX, buscou-se complementar a pesquisa ampliando a zona de estudo, agora 

abrangendo o cenário social, econômico, religioso e cultural. Livros de história do Brasil, 

história da Bahia, história dos costumes, história da mulher e história do comportamento 

feminino foram consultados.  

Além desses, livros de economia que retrasassem a produção têxtil do estado no 

século XIX, revistas e periódicos de moda nacionais e internacionais que auxiliassem na 

identificação do gosto, uso e produção dos modelos, enciclopédia de renda e bordado para a 

identificação dos elementos decorativos, dicionário antropológico para a verificação de uma 

possível terminologia afro-brasileira e, por fim, diversas publicações de cunho histórico-

religioso que auxiliasse na descoberta da utilização do tecido de cor branca. 

5.3 COLETA E LEVANTAMENTO DOS DADOS: AS FICHAS DE COLETA 
TERMINOLÓGICA E AS FICHAS DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA 

O corpus de análise foi objeto de coleta dos termos sobre vestuário. Para efeito desta 

dissertação, a seleção dos termos a serem pesquisados foi restrita. Foram analisados oito 

termos num conjunto de dezenove termos, na tentativa de realizar uma experiência que 

pudesse, desde que se mostrasse pertinente, ser aplicada à coleção como um todo.  

Por se tratar de uma coleção histórica prevaleceu, no levantamento, a terminologia 

utilizada no século XIX o que, para fins museológicos, enriqueceu a exploração conceitual do 

acervo. Em cada ficha, quando foi possível localizar a peça no acervo do Museu do Traje e do 

Têxtil, como caráter ilustrativo, anexamos a fotografia. No entanto, sinalizamos que a 

exploração desse material não foi realizada, muito embora ele também possa se constituir em 

fonte para a formação do conceito. Assim, foram construídas fichas de coleta e posteriormente 

fichas de síntese que são “instrumentos de apoio que objetivam sistematizar os termos 

recolhidos, juntamente com seus contextos (ou definições) e referências” (DIAS, 2007, p. 26). 

Seguem abaixo as Fichas de Coleta Terminológica que foram ordenadas e numeradas a partir 

da identificação dos termos encontrados na coleta, tendo a sua numeração zerada a cada troca 

de termo. 
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5.3.1 Fichas de Coleta Terminológica 

Termo candidato: Camisa íntima

Subdomínio: Roupa branca
Contexto: "Sendo uma das peças de roupa mais simples, a camisa íntima existe, de uma forma ou de outra, há milhares de

anos. Geralmente feita de dois pedaços retangulares de tecido costurados nos ombros e nos lados, pode não ter gola nem

mangas. É feita de algodão, linho, CAMBRAIA ou seda, e os mais luxuosos desses tecidos costumam ser adornados. Antes

do século XIX, a camisa íntima era também conhecida como BATA e usada como peça interna, sozinha ou entre o corpo e

um ESPARTILHO ou SUPORTE. A maior parte delas era vestida pela cabeça, com botões ou tiras para fechar atrás. Durante o

século XIX, a camisa íntima transformou‐se numa blusa do tipo camisa. VER CHEMISIER"

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 01

Observações:
Fonte Bibliográfica: O´HARA, Georgina. Enciclopédia da Moda: de 1840 à década de 80. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992. 
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 04/05/2009

Domínio: Vestuário

 
FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 02

Termo candidato: Chemises
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto: "La principale pièce de lingerie, la chemise, était fort ample et les manches trêslarges mais la toile était d'une
extrême finesse. Aussi cela ne gênait pas Malherbe qui, comme nous l'avons dit, craignait le froid, d'em porter 14 sous ses
vêtements. On garnissait les chemises de point coupé. Par contre, si elles éctaint fines, elles se portaient souvent d'une
fraîcheur plus que douteuse. M. de Bias, quand sa chemise était noire comme le fond d'une cheminée, entrait chez une
lingère, la troquait contre une neuve et en changeait dans la boutique. La chemise de nuit était d'usage courant et
l'habitude de dormir nu qui avait duré si longtemps était complètement disparue. Les chemises de nuit étaiente moins
amples que celles de jour (...)".

Observações: Tradução: "A principal peça de roupa íntima, a camisa, era bem ampla e as mangas bem largas, mas a trama 
era de uma extrema delicadeza. Também isso não incomoda Malherbe que, como já dissemos, receava o frio, de usar 14 
peças sob sua roupa. Enchemos as camisas de pontos de corte. Ao contrário, se elas eram finas, elas possuíam um frescor 
mais que duvidoso. Sr. de Bias quando tinha sua camisa preta como o fundo de uma chaminé, entrava em uma lavanderia, a 
trocava por uma nova e trocava na loja. A camisa de noite foi de uso corrente e o hábito de dormir nu, que durou longo 
tempo, desapareceu completamente. As camisas de noite não eram tão largas como as de dia (...)".
Fonte Bibliográfica: LELOIR, M. Maurice. Histoire du Costume de L'antiquité à 1914. Tome VIII Epoque Louis XIII. Paris Ernst 
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 04/05/2009  

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 01
Termo candidato: Camisa

Contexto: “Mesmo as mulheres ricas costumavam se vestir com uma certa simplicidade se comparadas com as da elite
litorânea. Também não costumavam usar jóias em seu dia‐a‐dia. Traziam, debaixo da saia principal, duas saias de algodão,
enfeitadas com barrado de renda (a chamada "renda de ponta") e bem engomadas, além da “camisa de dentro” (espécie de
combinação também debruada de renda‐renascença)”. 
Observações:
Fonte Bibliográfica: PRIORE, Mary Del (org.); BASSANEZI, Carla (coordenação de textos). História das Mulheres no Brasil. 
Sertão nordestino. Ed. Contexto. 8º ed. São Paulo, 2006, p. 245.

Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca

Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 03/05/2009  
FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 02

Termo candidato: Camisa
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca

Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 03/05/2009
Fonte Bibliográfica: CONDAMINE, Carlos Maria de la. Viagem na América meridional, 1944, p. 69.

Contexto: “Em São Paulo (...). Fomos ainda agradavalmente surpreendidos por ver no meio daqueles desertos, camisas de

pano de Bretanha sobre todas as mulheres índias (...)”.
Observações:
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Subdomínio: Roupa branca
Contexto: “O vestuário comum das senhoras é uma saia, que usam sobre uma camisa. Esta é feita de musselina mais fina,

sendo geralmente muito trabalhada e enfeitada. É tão larga no busto que resvala pelos ombros, ao menor movimento,

deixando o busto inteiramente à mostra. Além disso, é tão transparente que se vê toda a pele”.

Domínio: Vestuário
Termo candidato: Camisa

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 03

Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 03/05/2009

Observações:
Fonte Bibliográfica: LINDLEY, Thomas. Narrativas de uma viagem ao Brasil. Salvador‐BA, 1802/1803, p. 177.

 

Data: 03/05/2009

Termo candidato: Camisa
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto: “Depois de bem instruída e afeta a nós, vestiu‐a de sua camisa ou saco de pano de algodão, que é o traje das
nossas índias...”.
Observações: [referindo‐se a uma indígena]
Fonte Bibliográfica: SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil, p. 303.

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 04

Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira  

Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 05/05/2009

Termo candidato: Camisa
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto (a): “Uma camisa de esguião de linho tendo como motivos bordado cheio e aberto e barafunda sem tirar fios.

Aberta nos ombros com ilhoses para enfiar fita. Marca 'Annita'". 

Observações: Apresenta a numeração 7416, na fonte pesquisada e 001.I.001 na descrição técnica.
Fonte: Caderno 12 ‐ 7.350 a 8.000. De maio de 1955 a outubro de 1957.

Descrição técnica (b): Camisola de esguião de linho tendo como motivos decorativos o bordado cheio, ilhoses e barafundas 
compostos por girassol, petúnias, margaridas e folhagens. Eles encontram‐se no decote a nas cavas na frente e nas costas 
da peça. Como acabamento, perfilado e ilhoses de corrente nas cavas e decote. Apresenta nesgas nas laterais e bordado: 
'Annita'".

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 05

 
  

 

Fonte: Caderno 6 ‐ 5.763 a 6.816. De agosto de 1950 a setembro de 1951.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 05/05/2009

Termo candidato: Camisa
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto (a): “Camisa de senhora em cambraia de linho finíssima. Bordados à mão delicadamente confeccionados com
barafundas, com mangas. As costuras são feitas à mão. Nas mangas e nesgas, vê‐se rendas e bordados confeccionados à
mão. Na barra da camisa a camisa termina por bico de almofada, largura quatro dedos. Acima deste bico vêem‐se palmas
primorosamente bordadas, formando festões [...]". 

Observações: Apresenta a numeração 6018, na fonte pesquisada e 026.I.026 na descrição técnica. Ver anexo 2.

Descrição técnica (b): Camisola de cambraia de linho, mangas curtas e aberta em renda de almofada. Os elementos 
decorativos são de flores e folhas sendo que as que compõe o decote e as mangas se diferenciam das que descem em 
carreira pelas laterais da peça e pelas nesgas chegando a barra, onde então, ganham um tratamento em maior proporção 
de folhas intercaladas por flores pequenas. O bordado é em ponto cheio, ilhoses e barafundas. O bico é de almofada e 
encontra‐se no decote, nas mangas e um maior na barra. Nas mangas, quatro aberturas para fita sendo duas em cada 
manga.

Número: 06FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA

 

Fonte: AZEVEDO, Aluísio. A Condessa Vésper. Rio de Janeiro, RJ, 1877/1882, p. 26.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 03/05/2009

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 07
Termo candidato: Camisa
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto: “(...) a sutil camisa de claras rendas e laços cor‐de‐rosa”. 
Observações: [fazendo referência ao traje de dormir de uma senhora rica]
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Observações: [referindo‐se aos habitantes pobres]
Fonte: SAINT‐HILARIE, Auguste de. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a São Paulo. Arredores de São José 
dos Campos, SP, 1822, p. 79.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 03/05/2009

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 08
Termo candidato: Camisa
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto: “Com exceção de uma ou duas, tais casas só denotam miséria, e o vestuário de seus habitantes não é feito para

desmentir tal idéia. As mulheres trazem a cabeça descoberta, e os cabelos na maior desordem; trajam como única

vestimenta uma camisa de algodão grosso quase sempre rasgada e muito suja”.

 

Observações: Apresenta a numeração 4883, na fonte pesquisada e 045.I.045 na descrição técnica. Ver anexo 3.
Fonte: Caderno 4 ‐ 4.456 a 5.221. De abril de 1945 a fevereiro de 1948.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 05/05/2009

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 01
Termo candidato: Camisa de homem
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto (a): “Camisa de homem (de dormir) de cambraia de linho, com bordado à seda "trevos" e marca L.S.". 
Descrição técnica (b): Camisa de dormir de homem com gola e manga comprida. Aberta na frente com quatro botões de 
madrepérola. Bordado em ponto cheio com linha branca e dourada compondo trevos e folhas na gola, nos punhos e 

abertura frontal. Possui quatro pregas na frente sendo duas em cada lado e nos punhos dois botões de madrepérola sendo 

um em cada punho. Monograma S.L. Nas laterais apresenta uma abertura e a parte das costas é maior do que a frente. 

Cambraia de linho.

 

Contexto (a): “Camisa de homem para noite de tecido de algodão, tendo 1 macho à frente formado por galão de linha

vermelha em desenho delicado. Gola com o mesmo galão. Bolso e punhos idem. Fecha com 3 botões de madrepérola". 
Descrição técnica (b): Camisa de dormir de homem de algodão, manga comprida e aberta nas laterais. Sua gola, seus 

punhos, o bolso e a abertura frontalsão decoradas com liga bordada com linha vermelha. Possui dois botões de 

madrepérola na pala e dois nos punhos sendo um em cada punho. Na gola existe uma etiqueta "Galeries Lafayete Paris 36".
Observações: Apresenta a numeração 9808, na fonte pesquisada e 034.I.034 na descrição técnica. Ver anexo 4.
Fonte: Caderno 16 ‐ 9.142 a 9.961. De janeiro de 1963 a outubro de 1966.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 05/05/2009

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 02
Termo candidato: Camisa de homem
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca

 

Fonte Bibliográfica: O´HARA, Georgina. Enciclopédia da Moda: de 1840 à década de 90. São Paulo: Companhia das Letras, 
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 04/05/2009

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 01
Termo candidato: Camisão
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto: "Camisão: Camisa feminina de tamanho exagerado, geralmente cortada nas linhas das camisas informais
masculinas. São populares desde a década de 50. O nome foi dado na década de 80, quando o camisão passou a ser aceito

como um modelo para ser usado tanto durante o dia como durante a noite".
Observações:

 

Contexto: “No interior da residência as senhoras usam apenas um camisolão de algodão branco e, em chegando um
estrangeiro, envolvem‐se em um grande xale do mesmo tecido”.
Observações: [referindo‐se as mulheres dos colonos]
Fonte Bibliográfica: RUGENDAS, João Maurício. Viagem pitoresca através do Brasil, s.l., 1825/1830, p. 114.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 03/05/2009

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número 02
Termo Candidato: Camisolão
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
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FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 01

Fonte: Caderno 17 ‐ 9.962 a 10.599. De novembro de 1966 a janeiro de 1972.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 05/05/2009

Termo candidato: Camisa de dia
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto (a): “Camisa de dia de cambraia de algodão. Na frente vê‐se um enfeite em 2 ângulos agudos V com 1 entremeio 

valencie [renda valenciana] vertical; dentro deles preguinhas de palito em 4 grupos. Entremeio de bordado mecânico 

enfiado de fita lilaz (sic) lilás. Alças valenciennes ".

Observações: Apresenta a numeração 9968, na fonte pesquisada e 066.I.066 na descrição técnica. Ver anexo 5.

Descrição técnica (b): Camisola de opaline com alças formada de entremeio de renda valenciana e bico nas laterais. Sua 

pala é decorada com aplicação de renda em formato triangular e pregas palito. Apresenta um passa‐fita que vai de uma 

cava a outra em linha reta com fita lilás. Monograma: OG.

 

Descrição técnica (b): Camisola de algodão com alças abertas. Seu decote e alças são decoradas com bordado em ponto 

cheio, vazado, barafundas, ilhoses e ilhoses de corrente compondo rosas, flores e folhas. Nas costas o bordado é trabalhado 

em menor proporção. Monograma US. O acabamento é feito em ilhoses de corrente e perfilado.

Termo candidato: Camisa de dia

Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 05/05/2009

Contexto (a): “Camisa de dia, de algodão. Fita para amarrar no ombro bordada à mão. Pala na frente e atrás com perfilado

de ponto. Medalhão na frente com 1 cesta da qual saem uma rosa e amor perfeito em barafundas. Pertenceu a D. Umbelina

Meireles da Silva". 

Observações: Apresenta a numeração 4774, na fonte pesquisada e 052.I.052 na descrição técnica. Ver anexo 6.
Fonte: Caderno 4 ‐ 4.456 a 5.221. De abril de 1945 a fevereiro de 1948.

Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 02

 

Descrição técnica (b): Camisola de cambraia de linho com mangas curtas e aberta em renda valenciana. Possui bordado em 

ponto cheio compondo uma guirlanda de flores e folhas nas mangas, no decote e descendo pelas laterias e nesgas. Nos 

ombros, três entremeios de renda e na barra um bordado grande em ponto cheio, crivo, ilhoses e barafundas compondo 

flores que imitam o motivo do bico que compõe o acabamento em bico. A frente da peça é exatamente igual às costas.

Termo candidato: Camisa de dia
FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 03

Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 05/05/2009

Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto (a): “Camisa de dia em finíssima cambraia de linho bordado à mão com barafundas, bico de almofada na orla
inferior da saia. Nas costuras das nesgas estão inseridas rendas de almofada e contornando também delicados bordados a
mão. Na barra vê‐se bordados em bicões. Na gola e punho estão enfeitados com renda de almofada de fineza extrema
(examinar com uma lente). A camisa é toda costurada a mão (notas nas mangas o repulego). Pertenceu a D. Maria
Wanderley de Araújo Pinho (sogra da ofertante)". 

Observações: Apresenta a numeração 6017, na fonte pesquisada e 061.I.061 na descrição técnica. Ver anexo 7.
Fonte: Caderno 6 ‐ 5.763 a 6.239. De agosto de 1950 a setembro de 1951.

 
FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 01

Observações: Apresenta a numeração 4472, na fonte pesquisada e 017.I.017 na descrição técnica. Ver anexo 8.
Fonte: Caderno 4 ‐ 4.456 a 5.221. De abril de 1945 a fevereiro de 1948.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 05/05/2009

Termo candidato: Camisa de casamento
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto (a): “Camisa de casamento de D. Maria José Pedroza de Souza Teixeira, em 6 de junho de 1896, nascida em 22 de

abril de 1878 e falecida em 5 de agosto de 1905".
Descrição técnica (b): Camisola de esguião de linho em bordado de ponto cheio, barafundas, ponto de areia, ilhoses e 
perfilado. São compostos por flores variadas, aves e folhagens e encontram‐se no decote, nas cavas e na barra tanto na 

frente como nas costas da peça. Possui uma renda nas laterais que descem acompanhando as nesgas. Nome 'Maria José" 

bordado no decote.
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Contexto (a): “Camisa, aliás "Guarnição do Dia" do casamento de D. Alcina Pinho Pereira composta de camisa de dormir,

cambraia de linho bordada a mão tendo na frente um enfeite de 6 lados de labirinto (rosa e jasmim de quatro pétalas),

contornado de delicado perfilado e guirlanda de flores miúdas bordadas à mão. Tem mangas com o mesmo enfeite de

labirinto, perfilado e bordado a mão no mesmo motivo. Três pregas verticais (pregas de palito) de cada lado do ombro.

Delicada guirlanda fechada na frente tendo ao centro o nome "Alcina". Grupos de preguinhas na parte da frente (2 grupos).

Confeccionada no Colégio de N. Sra. do Salete ‐ Salvador Bahia. Do seu casamento realizado em 29 de janeiro de 1930".

Observações: Apresenta a numeração 10787, na fonte pesquisada e 031.I.031 na descrição técnica. Ver anexo 9.
Fonte: Caderno 18 ‐ 10.600 a 10. 935. De fevereiro de 1972 a dezembro de 1974.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 06/05/2009

Descrição técnica (b): Camisola de cambraia pele de ovo, bordada à mão. Apresenta no decote e nas mangas bordados em 
ponto cheio, vazado, ilhoses, labirinto, barafundas e pregas palito compondo motivos florais. Acabamento no decote e 

mangas em perfilado. Nome 'Alcina' bordado.

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 02
Termo candidato: Camisa do casamento
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca

 

Descrição técnica (b): Camisola de esguião de linho de manga comprida. Sua pala é decorada com bordado à mão composto 

por elementos florais. Possui uma abertura na frente com cinco botões de madrepérola e acabamento em perfilado de 

corrente. Sua gola e mangas possuem o mesmo bordado à mão com motivo semelhante ao da pala e acabamento em 

perfilado de corrente.

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 01
Termo candidato: Camisa de noite
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto (a): “Camisa de noite em esguião de linho bordada à mão. Pala terminando em ilhoses de corrente. Gola pequena

abotoando na abertura do pescoço. Bordado de flores com crivo no centro. 5 botões de madrepérola fecham a abertura.

Pala nas costas presas com preguinhas. Mangas compridas terminando com punhos bordados". 

Observações: Apresenta a numeração 9615, na fonte pesquisada e 033.I.033 na descrição técnica. Ver anexo 10.
Fonte: Caderno 16 ‐ 9.142 a 9.961. De outubro de 1963 a outubro de 1966.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 05/05/2009  

Descrição técnica (b): Camisola de algodão e mangas compridas. Sua pala e punhos são bordados à mão com pontos cheios, 

barafundas e ilhoses compondo flores e folhas. O acabamento dos punhos, da pala e da gola é de ilhoses sobrepostos. 

Possui dois botões de madrepérola nos punhos, sendo um em cada punho e outros dois na pala. O tecido do punho e da 

pala é linho.

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 02

Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 05/05/2009

Termo candidato: Camisa de noite
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto (a): “Camisa de noite de tecido de algodão bordada à mão no Colégio Coração de Jesus em 1891, tendo toda a

parte superior da frente da camisa bordada à mão. Vêem‐se rosas cheias com barafundas no centro. Medalhões com

barafundas cercados de ilhozes (sic) ilhoses abertos em número de 8. Macho com ilhozes (sic) ilhoses fecha a frente.

Colarinho terminando com ilhozes (sic) ilhoses. Mangas compridas terminandas em punho bordado à mão". 

Observações: Apresenta a numeração 9734, na fonte pesquisada e 024.I.024 na descrição técnica. 
Fonte: Caderno 16 ‐ 9.142 a 9.961. De outubro de 1963 a outubro de 1966.

 

Termo candidato: Camisa de noite
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto (a): “Camisa de noite de cambraia de linho alva tendo 5 aplicações arredondadas de valenciennes ‐ entremeio 

formando elipses em número de 4. Gola quadrada terminando em bico ‐ Bordado à mão. Mangas no mesmo estilo. Muito

ampla e comprida. Pequeno laço de cetim alvo com raminho alvo".  

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 03

Descrição técnica (b): Camisola de cambraia de algodão com manga três quartos. Sua pala e mangas são decoradas com 

aplicação de renda valenciana, entremeio de renda, entremeio do tecido e entremeio bordado em ponto cheio compondo 

pequenas flores. Ainda na frente, outro bordado com ponto cheio compondo folhas que também é identificado nas mangas 

e pregas palito. Nas costas, oito pregas sendo quatro em cada lado. Na abertura, quatro botões de madrepérola e uma 

etiqueta com o número 46. Outra etiqueta na barra sendo esta ilegível.
Observações: Apresenta a numeração 9708, na fonte pesquisada.
Fonte: Caderno 16 ‐ 9.142 a 9.961. De outubro de 1953 a outubro de 1966.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 06/05/2009  
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Descrição técnica (b): Camisola de cambraia de linho com alças de fita de cetim. Sua decoração no decote é composta de 

labirinto, ponto cheio, vazado, ilhoses e carreira de ponto aberto formando flores e folhas. Nome 'Alcina' bordado, 

acabamento em perfilado e na costas uma prega grande.

Fonte: Caderno 18 ‐ 10.600 a 10. 935. De fevereiro de 1972 a dezembro de 1974.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 06/05/2009

Termo candidato: Camisa de dormir
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto (a): “Camisa de dormir em cambraia de linho bordada à mão e enfeitada de rendas valenciennes (losangos e

preguinhas palito). De mangas a barra com bordados e renda valenciennes ; bordado cheio e aberto ". 

Observações: Apresenta a numeração 10797, na fonte pesquisada e 103.I.103 na descrição técnica. 

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 04

 
FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número 01

Termo Candidato: Camisola
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto: “(...) voltou em traje de dormir (...) uma longa camisola de linho, sem uma renda, nem um bordado.” 
Observações: [referindo‐se a uma moça rica]
Fonte Bibliográfica: ALENCAR, José de. Lucíola. Rio de Janeiro, RJ, 1855/1862, p. 152.

Data: 03/05/2009Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira  

Termo Candidato: Camisola
FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número 02

Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto: “Mônica (...) descalçou‐lhe as botinas, sacou‐lhe fora as meias; depois (começou a tirar as roupas de Ana Rosa; desatou‐

lhe o cadarço das anáguas; despertou‐lhe o colete e (...) a deixou só em camisa (...). A senhora (...) coçando de leve a cintura, o lugar

das ligas e as outras partes do seu corpo que estiveram comprimidas por muito tempo. Mônica voltou com uma camisola toda

cheirosa (...) a qual abrindo‐a com os braços enfiou pela cabeça de Ana Rosa (...)”
Observações: [fazendo referência a uma moça abastada]
Fonte Bibliográfica: AZEVEDO, Aluísio. O Mulato. São Luis, MA, 1881, p. 102.

Data: 03/05/2009Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira  

Descrição técnica (b): Camisola de cambraia pele de ovo com mangas. Bordado na pala na frente e nas costas em ponto cheio e 
ponto de sombra. Pregas palito nas mangas e na frente da peça. Na altura da cintura um passa‐fita com fita cor de rosa. Acabamento 
em renda valenciana nas mangas, decote e barra.
Observações: Apresenta a numeração 9787, na fonte pesquisada e 015.I.015 na descrição técnica. Ver anexo 11.
Fonte: Caderno 16 ‐ 9.142 a 9.961.  De outubro de 1963 a outubro de 1966.

Data: 06/05/2009Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira

Contexto (a): "Camisola de dormir de cambraia de linho e trabalho de sombra, à mão. Na parte superior vê‐se um bico de
valenciennes, segue trabalho de ponto turco. Pala de sombra. Do casamento de D. Diva Vaz Sampaio Tourinho com o [...] Carlos
Gonçalves Tourinho em 1937". 

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número 03
Termo Candidato: Camisola
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca

 

Fonte: Caderno 18 ‐ 10.600 a 10. 935. De fevereiro de 1972 a dezembro de 1974.

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número 04
Termo Candidato: Camisola
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto: “Camisola de noite em cambraia de linho rosa enfeitada de preguinhas de 'palito', renda valenciennes e bordado a mão
muito delicado. Sem mangas, decote em V na frente. Faixa do mesmo tecido. Do enxoval de casamento de D. Nancy Lanat Pereira ‐
1957". 
Observações: Apresenta a numeração 10771, na fonte pesquisada.

Data: 06/05/2009Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira  

Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número 05
Termo Candidato: Camisola
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto: “Camisola de noite enfeitada de renda valenciennes, de seda rosa, na parte superior que também apresenta bordado de
"sombra", com motivo de flores estilizadas nas cores azul, rosa e lilás. Faixa de mesmo tecido. Estilo volante. Do enxoval de
casamento de D. Nancy Lanat Pereira ‐ 1957". 
Observações: Apresenta a numeração 10769, na fonte pesquisada.
Fonte: Caderno 18 ‐ 10.600 a 10. 935. De fevereiro de 1972 a [...].

Data: 06/05/2009  



 

 

89

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número 06

Data: 06/05/2009Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira

Termo Candidato: Camisola
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
Contexto: “Camisola para a noite em cetim rosa com aplicação de renda racine na parte superior e na orla da saia. Decote em V nas

costas. Estilo volante".
Observações: Apresenta a numeração 10766, na fonte pesquisada.
Fonte: Caderno 18 ‐ 10.600 a 10. 935. De fevereiro de 1972 a dezembro de 1974.

 
FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 07

Termo candidato: Camisola
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca

Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira

Contexto: "Peça íntima introduzida no início do século XIX, baseando‐se num CORPETE largo, sem mangas, ou CAMISA ÍNTIMA.

Originariamente, era usada entre o ESPARTILHO e o vestido, como peça protetora. Cobre o corpo desde o busto até a cintura e

possui alças finas. No início deste século, quando muitas mulheres abandonaram os espartilhos, a camisola era usada sobre a pele. A

princípio, era feita de algodão ou CAMBRAIA, havendo versões mais elegantes enfeitadas com renda. Cetim e seda foram muito

usados durante a década de 30. A camisola tormou‐se uma indumentária para dormir, semelhante a um vestido, confeccionada de

fibras sintéticas e adornos".
Observações: 
Fonte: O´HARA, Georgina. Enciclopédia da Moda: de 1840 à década de 80. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

Data: 04/05/2009  

Contexto: "Camisola de noite em cambraia de linho rosa enfeitada de preguinhas de 'palito' e renda valenciennes e bordado à mão
muito delicado. Sem mangas, decote em V na frente. Faixa do mesmo tecido".
Observações: 
Fonte: Caderno 18 ‐ 10.600 a 10. 935. De fevereiro de 1972 a dezembro de 1974.
Responsável pelo registro: Ana Karina Rocha de Oliveira Data: 04/05/2009

FICHA DE COLETA TERMINOLÓGICA Número: 08
Termo candidato: Camisola
Domínio: Vestuário Subdomínio: Roupa branca
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5.3.2 Fichas de Síntese Terminológica 

Camisa 
íntima

Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento 
decorativo

Característica 4 ‐
Modelo

Sinônimo

Ficha 01

"Sendo uma das peças de roupa mais 
simples, a camisa íntima existe, de uma 
forma ou de outra, há milhares de anos. 
Geralmente feita de dois pedaços 
retangulares de tecido costurados nos 
ombros e nos lados, pode não ter gola 
nem mangas. É feita de algodão, linho, 
CAMBRAIA ou seda, e os mais luxuosos 
desses tecidos costumam ser adornados. 
Antes do século XIX, a camisa íntima era 
também conhecida como BATA e usada 
como peça interna, sozinha ou entre o 
corpo e um ESPARTILHO ou SUPORTE. A 
maior parte delas era vestida pela cabeça, 
com botões ou tiras para fechar atrás. 
Durante o século XIX, a camisa íntima 
transformou‐se numa blusa do tipo 
camisa. VER CHEMISIER"

Sendo uma das peças de 
roupa mais simples, a 
camisa íntima existe, de 
uma forma ou de outra, há 
milhares de anos. Antes 
do século XIX, a camisa 
íntima era também 
conhecida como BATA e 
usada como peça interna, 
sozinha ou entre o corpo e 
um ESPARTILHO ou 
SUPORTE. A maior parte 
delas era vestida pela 
cabeça, com botões ou 
tiras para fechar atrás. 
Durante o século XIX, a 
camisa íntima 
transformou‐se numa 
blusa do tipo camisa.

É feita de 
algodão, linho, 
CAMBRAIA ou 
seda...

...costumam ser 
adornados. 

Geralmente 
feita de dois 
pedaços 
retangulares de 
tecido 
costurados nos 
ombros e nos 
lados, pode não 
ter gola nem 
mangas. 

Bata

Ficha 02

"No início do século XX, a forma da 
CAMISA ÍNTIMA foi adaptada por muitos 
estilistas. CHANEL foi uma das primeiras a 
criar vestidos chemisier: peças simples, 
soltas, com manga comprida e um cinto 
amarrado sob o busto, na cintura ou em 
volta dos quadris. LANVIN, PAQUIN e 
WORTH, C. F. também criaram vestidos 
chemisier. Na década de 50, um vestido 
solto baseado na camisa íntima apareceu 
nas coleções de BALENCIAGA".

No início do século XX, a 
forma da CAMISA ÍNTIMA 
foi adaptada por muitos 
estilistas. CHANEL foi uma 
das primeiras a criar 
vestidos chemisier... um 
vestido solto baseado na 
camisa íntima...

...vestidos 
chemisier: 
peças simples, 
soltas, com 
manga 
comprida e um 
cinto amarrado 
sob o busto, na 
cintura ou em 
volta dos 
quadris.

Vestido 
chemisier

Ficha 03

 Tradução: "A principal peça de roupa 
íntima, a camisa, era bem ampla e as 
mangas bem largas, mas a trama era de 
uma extrema delicadeza. Também isso 
não incomoda Malherbe que, como já 
dissemos, receava o frio, de usar 14 peças 
sob sua roupa. Enchemos as camisas de 
pontos de corte. Ao contrário, se elas 
eram finas, elas possuíam um frescor mais 
que duvidoso. Sr. de Bias quando tinha sua 
camisa preta como o fundo de uma 
chaminé, entrava em uma lavanderia, a 
trocava por uma nova e trocava na loja. A 
camisa de noite foi de uso corrente e o 
hábito de dormir nu, que durou longo 
tempo, desapareceu completamente. As 
camisas de noite não eram tão largas 
como as de dia (...)".

A principal peça de roupa 
íntima, a camisa... A 
camisa de noite foi de uso 
corrente e o hábito de 
dormir nu, que durou 
longo tempo, desapareceu 
completamente. As 
camisas de noite não eram 
tão largas como as de 
dia...

...mas a trama era 
de uma extrema 
delicadeza.

...era bem 
ampla e as 
mangas bem 
largas... As 
camisas de 
noite não eram 
tão largas como 
as de dia...

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA

Proposta de definição de camisa íntima: Peça de roupa íntima usada há milhares de anos, feita de  algodão, linho, cambraia ou seda, geralmente de 
dois pedaços retangulares de tecido costurados nos ombros e nos lados, com ou sem mangas, com ou sem adornos. Antes do século XIX era 
conhecida por bata e usada internamente, durante o dia, sozinha ou entre o corpo e um espartilho ou suporte, com botões ou tiras para fechar atrás, 
na maior parte das vezes vestida pela cabeça. As usadas durante a noite não eram tão largas quanto as usadas durante o dia. Ao longo do século XIX 
sofre mudança no corte transformando‐se numa camisa. No século XX, estilistas inspiraram‐se na camisa íntima e criaram vestidos chemisier.
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Camisa Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐ 
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento decorativo

Característica 4 ‐ 
Modelo

Sinônimo

Ficha 01

“Mesmo as mulheres ricas 
costumavam se vestir com uma certa 
simplicidade se comparadas com as da 
elite litorânea. Também não 
costumavam usar jóias em seu dia‐a‐
dia. Traziam, debaixo da saia principal, 
duas saias de algodão, enfeitadas com 
barrado de renda (a chamada "renda 
de ponta") e bem engomadas, além da 
“camisa de dentro” (espécie de 
combinação também debruada de 
renda‐renascença)”. 

...além da "camisa 
de dentro" 
(espécie de 
combinação...

...com barrado de 
renda (a chamada 
"renda de 
ponta")[...]também 
debruada de renda‐
renascença.

Ficha 02

“Em São Paulo (...). Fomos ainda 
agradavalmente surpreendidos por ver 
no meio daqueles desertos, camisas de 
pano de Bretanha sobre todas as 
mulheres índias (...)”.

...sobre todas as 
mulheres índias...

...camisas de 
pano de 
Bretanha...

Ficha 03

“O vestuário comum das senhoras é 
uma saia, que usam sobre uma camisa. 
Esta é feita de musselina mais fina, 
sendo geralmente muito trabalhada e 
enfeitada. É tão larga no busto que 
resvala pelos ombros, ao menor 
movimento, deixando o busto 
inteiramente à mostra. Além disso, é 
tão transparente que se vê toda a 
pele”. 

O vestuário 
comum das 
senhoras é uma 
saia, que usam 
sobre uma 
camisa.

...feita de 
musselina mais 
fina...é tão 
transparente que 
se vê toda a pele. 

...sendo geralmente 
muito trabalhada e 
enfeitada.

É tão larga no 
busto que 
resvala pelos 
ombros, ao 
menor 
movimento, 
deixando o 
busto 
inteiramente à 
mostra. 

Ficha 04

“Depois de bem instruída e afeta a nós, 
vestiu‐a de sua camisa ou saco de pano 
de algodão, que é o traje das nossas 
índias...”.

...que é o traje das 
nossas índias...

...camisa ou saco 
de pano de 
algodão...

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA

Ficha 05 
(a) 

 “Uma camisa de esguião de linho 
tendo como motivos bordado cheio e 
aberto e barafunda sem tirar fios. 
Aberta nos ombros com ilhoses para 
enfiar fita. Marca 'Annita'". 

Uma camisa...
...esguião de 
linho...

...tendo como 
motivos bordado 
cheio e aberto e 
barafunda sem tirar 
fios.

Aberta nos 
ombros com 
ilhoses para 
enfiar fita.

Ficha 05 
(b)

Camisola de esguião de linho tendo 
como motivos decorativos o bordado 
cheio, ilhoses e barafundas compostos 
por girassol, petúnias, margaridas e 
folhagens. Eles encontram‐se no 
decote a nas cavas na frente e nas 
costas da peça. Como acabamento, 
perfilado e ilhoses de corrente nas 
cavas e decote. Apresenta nesgas nas 
laterais e bordado: 'Annita'".

Camisola
...de esguião de 
linho...

...tendo como 
motivos decorativos o 
bordado cheio, 
ilhoses e barafundas 
compostos por 
girassol, petúnias, 
margaridas e 
folhagens. Como 
acabamento, 
perfilado e ilhoses de 
corrente...

...no decote a 
nas cavas na 
frente e nas 
costas da peça... 
Apresenta 
nesgas nas 
laterais.
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Camisa Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐ 
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento decorativo

Característica 4 ‐ 
Modelo

Sinônimo

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA

Ficha 06 
(a)

“Camisa de senhora em cambraia de 
linho finíssima. Bordados à mão 
delicadamente confeccionados com 
barafundas, com mangas. As costuras 
são feitas à mão. Nas mangas e nesgas, 
vê‐se rendas e bordados 
confeccionados à mão. Na barra da 
camisa a camisa termina por bico de 
almofada, largura quatro dedos. Acima 
deste bico vêem‐se palmas 
primorosamente bordadas, formando 
festões [...]". 

Camisa de 
senhora...

...cambraia de 
linho finíssima...

As costuras são feitas 
à mão... Bordados à 
mão...com 
barafundas...vê‐se 
rendas e 
bordados...bico de 
almofada, largura 
quatro dedos. Acima 
deste bico vêem‐se 
palmas 
primorosamente 
bordadas, formando 
festões.

com mangas...e 
nesgas.

Ficha 06 
(b)

Camisola de cambraia de linho, mangas 
curtas e aberta em renda de almofada. 
Os elementos decorativos são de flores 
e folhas sendo que as que compõe o 
decote e as mangas se diferenciam das 
que descem em carreira pelas laterais 
da peça e pelas nesgas chegando a 
barra, onde então, ganham um 
tratamento em maior proporção de 
folhas intercaladas por flores 
pequenas. O bordado é em ponto 
cheio, ilhoses e barafundas. O bico é de 
almofada e encontra‐se no decote, nas 
mangas e um maior na barra. Nas 
mangas, quatro aberturas para fita 
sendo duas em cada manga.

Camisola...
...de cambraia de 
linho...

...aberta em renda de 
almofada.Os 
elementos 
decorativos são de 
flores e folhas sendo 
que as que compõe o 
decote e as mangas 
se diferenciam das 
que descem em 
carreira pelas laterais 
da peça e pelas 
nesgas chegando a 
barra, onde então, 
ganham um 
tratamento em maior 
proporção de folhas 
intercaladas por 
flores pequenas. O 
bordado é em ponto 
cheio, ilhoses e 
barafundas. O bico é 
de almofada...

...mangas 
curtas...o 
decote...pelas 
nesgas 
chegando a 
barra... Nas 
mangas, quatro 
aberturas para 
fita sendo duas 
em cada manga.

Ficha 07
“(...) a sutil camisa de claras rendas e 
laços cor‐de‐rosa”. 

...a sutil camisa
...de claras rendas e 
laços cor‐de‐rosa.

Ficha 08

“Com exceção de uma ou duas, tais 
casas só denotam miséria, e o 
vestuário de seus habitantes não é 
feito para desmentir tal idéia. As 
mulheres trazem a cabeça descoberta, 
e os cabelos na maior desordem; 
trajam como única vestimenta uma 
camisa de algodão grosso quase 
sempre rasgada e muito suja”.

...trajam como 
única vestimenta 
uma camisa...

...camisa de 
algodão grosso

Proposta de definição de camisa: Vestuário comum das senhoras e índias, com ou sem mangas, geralmente usada sob uma saia.  As camisas  
das  senhoras eram feitas de tecidos mais finos como a musselina transparente, o linho e a cambraia de linho, e as das indígenas,  de saco de 
pano de algodão ou de algodão grosso. As pertencentes às senhoras podiam ser enfeitadas ou não com rendas, laços, bordados e fitas. 
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Camisa de 
homem

Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐ 
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento 
decorativo

Característica 4 ‐ 
Modelo

Sinônimo

Ficha 01 
(a)

“Camisa de homem (de dormir) 
de cambraia de linho, com 
bordado à seda "trevos" e marca 
L.S.". 

Camisa de homem 
(de dormir)...

...de cambraia de 
linho...

...com bordado à 
seda "trevos" e 
marca L.S.

Ficha 01 
(b)

Camisa de dormir de homem com 
gola e manga comprida. Aberta 
na frente com quatro botões de 
madrepérola. Bordado em ponto 
cheio com linha branca e dourada 
compondo trevos e folhas na 
gola, nos punhos e abertura 
frontal. Possui quatro pregas na 
frente sendo duas em cada lado e 
nos punhos dois botões de 
madrepérola sendo um em cada 
punho. Monograma S.L. Nas 
laterais apresenta uma abertura e 
a parte das costas é maior do que 
a frente. Cambraia de linho.

Camisa de dormir 
de homem...

Cambraia de linho.

Bordado em ponto 
cheio com linha 
branca e dourada 
compondo trevos e 
folhas na gola, nos 
punhos e abertura 
frontal....

...com gola e 
manga comprida. 
Aberta na frente 
com quatro botões 
de 
madrepérola...nos 
punhos… Possui 
quatro pregas na 
frente sendo duas 
em cada lado e nos 
punhos dois 
botões de 
madrepérola 
sendo um em cada 
punho.Nas laterais 
apresenta uma 
abertura e a parte 
das costas é maior 
do que a frente. 

Ficha 02 
(a)

“Camisa de homem para noite de 
tecido de algodão, tendo 1 macho 
à frente formado por galão de 
linha vermelha em desenho 
delicado. Gola com o mesmo 
galão. Bolso e punhos idem. 
Fecha com 3 botões de 
madrepérola". 

Camisa de homem 
para noite...

...de tecido de 
algodão...

...tendo 1 macho à 
frente formado por 
galão de linha 
vermelha em 
desenho delicado. 

Gola... Bolso e 
punhos. Fecha 
com 3 botões de 
madrepérola.

Ficha 02 
(b)

Camisa de dormir de homem de 
algodão, manga comprida e 
aberta nas laterais. Sua gola, seus 
punhos, o bolso e a abertura 
frontal são decoradas com liga 
bordada com linha vermelha. 
Possui dois botões de 
madrepérola na pala e dois nos 
punhos sendo um em cada 
punho. Na gola existe uma 
etiqueta "Galeries Lafayete Paris 
36".

Camisa de dormir 
de homem...

...de algodão...

... Sua gola, seus 
punhos, o bolso e a 
abertura frontal são 
decoradas com liga 
bordada com linha 
vermelha.Possui 
dois botões de 
madrepérola na 
pala e dois nos 
punhos sendo um 
em cada punho.

...manga comprida 
e aberta nas 
laterais. Sua gola, 
seus punhos, o 
bolso e a abertura 
frontal... 

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA

Proposta de definição de camisa de homem: Camisa de homem usada à noite para dormir, geralmente feita de tecido de algodão ou 
cambraia de linho. Apresenta abertura frontal e lateral, manga comprida, punhos, gola e bordados.  
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Camisão Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐ 
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento 
decorativo

Característica 4 ‐ 
Modelo

Sinônimo

Ficha 01

"Camisão: Camisa feminina de 
tamanho exagerado, geralmente 
cortada nas linhas das camisas 
informais masculinas. São populares 
desde a década de 50. O nome foi 
dado na década de 80, quando o 
camisão passou a ser aceito como 
um modelo para ser usado tanto 
durante o dia como durante a noite".

Camisa 
feminina...para ser 
usada tanto 
durante o dia 
como durante a 
noite.

...de tamanho 
exagerado, 
geralmente 
cortada nas linhas 
das camisas 
informais 
masculinas. (…) O 
nome foi dado na 
década de 80, 
quando o camisão 
passou a ser 
aceito como um 
modelo para ser 
usado tanto 
durante o dia 
como durante a 
noite.

Ficha 02

“No interior da residência as 
senhoras usam apenas um camisolão 
de algodão branco e, em chegando 
um estrangeiro, envolvem‐se em um 
grande xale do mesmo tecido”.

No interior da 
residência as 
senhoras usam 
apenas um 
camisolão... 

...de algodão 
branco...

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA

Proposta de definição de camisão: Camisa feminina de tamanho exagerado, também conhecida como camisolão, popular desde a década de 50. 
Geralmente, segue o corte nas linhas informais masculinas. A designação foi dada na  década de 80, quando a peça  passou a ser utilizada pelas 
senhoras no interior das residências tanto durante o dia como durante a noite.  

Camisa de 
dia

Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐ 
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento 
decorativo

Característica 4 ‐ 
Modelo

Sinônimo

Ficha 01 (a)

“Camisa de dia de cambraia de 
algodão. Na frente vê‐se um 
enfeite em 2 ângulos agudos V 
com 1 entremeio valencie [renda 
valenciana] vertical; dentro deles 
preguinhas de palito em 4 grupos. 
Entremeio de bordado mecânico 
enfiado de fita lilaz (sic) lilás. Alças 
valenciennes".

Camisa de dia...
...em cambraia de 
algodão.

Na frente vê‐se um 
enfeite em 2 
ângulos agudos V 
com 1 entremeio 
valencie [renda 
valenciana] vertical; 
dentro deles 
preguinhas de 
palito em 4 grupos. 
Entremeio de 
bordado mecânico 
enfiado de fita lilaz 
(sic) lilás.

Alças 
valenciennes.

Ficha 01 (b)

Camisola de opaline com alças 
formada de entremeio de renda 
valenciana e bico nas laterais. Sua 
pala é decorada com aplicação de 
renda em formato triangular e 
pregas palito. Apresenta um passa‐
fita que vai de uma cava a outra 
em linha reta com fita lilás. 
Monograma: OG.

Camisola... ...de opaline...

entremeio de renda 
valenciana e bico 
nas 
laterais...decorada 
com aplicação de 
renda em formato 
triangular e pregas 
palito.

...com alças 
formada de 
entremeio de 
renda 
valenciana...Sua 
pala...Apresenta 
um passa‐fita que 
vai de uma cava a 
outra...

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA
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Camisa de 
dia

Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐ 
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento 
decorativo

Característica 4 ‐ 
Modelo

Sinônimo

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA

Ficha 02 (a)

“Camisa de dia, de algodão. Fita 
para amarrar no ombro bordada à 
mão. Pala na frente e atrás com 
perfilado de ponto. Medalhão na 
frente com 1 cesta da qual saem 
uma rosa e amor perfeito em 
barafundas. Pertenceu a D. 
Umbelina Meireles da Silva". 

Camisa de dia... ...de algodão.

Fita para amarrar 
no ombro bordada 
à mão. Pala na 
frente e atrás com 
perfilado de ponto. 
Medalhão na frente 
com 1 cesta da qual 
saem uma rosa e 
amor perfeito em 
barafundas. 

Pala na frente e 
atrás...

Ficha 02 (b)

Camisola de algodão com alças 
abertas. Seu decote e alças são 
decoradas com bordado em 
ponto cheio, vazado, barafundas, 
ilhoses e ilhoses de corrente 
compondo rosas, flores e folhas. 
Nas costas o bordado é 
trabalhado em menor proporção. 
Monograma US. O acabamento é 
feito em ilhoses de corrente e 
perfilado.

Camisola... ...de algodão...

decoradas com 
bordado em ponto 
cheio, vazado, 
barafundas, ilhoses 
e ilhoses de 
corrente compondo 
rosas, flores e 
folhas. O 
acabamento é feito 
em ilhoses de 
corrente e 
perfilado.

...com alças 
abertas. Seu 
decote...

Ficha 03 (a)

“Camisa de dia em finíssima 
cambraia de linho bordado à mão 
com barafundas, bico de 
almofada na orla inferior da saia. 
Nas costuras das nesgas estão 
inseridas rendas de almofada e 
contornando também delicados 
bordados a mão. Na barra vê‐se 
bordados em bicões. Na gola e 
punhos estão enfeitados com 
renda de almofada de fineza 
extrema (examinar com uma 
lente). A camisa é toda costurada 
a mão (notas nas mangas o 
repulego). Pertenceu a D. Maria 
Wanderley de Araújo Pinho (sogra 
da ofertante)". 

Camisa de dia...
...finíssima 
cambraia de linho 

...bordado à mão 
com barafundas, 
bico de almofada 
na orla inferior da 
saia. Nas costuras 
das nesgas estão 
inseridas rendas de 
almofada e 
contornando 
também delicados 
bordados a mão. 
Na barra vê‐se 
bordados em 
bicões. Na gola e 
punho estão 
enfeitados com 
renda de almofada 
de fineza extrema 
(examinar com uma 
lente).

Nas costuras das 
nesgas... Na gola e 
nos punhos...notas 
nas mangas 

Ficha 03 (b)

Camisola de cambraia de linho 
com mangas curtas e aberta em 
renda valenciana. Possui bordado 
em ponto cheio compondo uma 
guirlanda de flores e folhas nas 
mangas, no decote e descendo 
pelas laterias e nesgas. Nos 
ombros, três entremeios de renda 
e na barra um bordado grande em 
ponto cheio, crivo, ilhoses e 
barafundas compondo flores que 
imitam o motivo do bico que 
compõe o acabamento em bico. A 
frente da peça é exatamente igual 
às costas.

Camisola... 
...de cambraia de 
linho...

...aberta em renda 
valenciana. Possui 
bordado em ponto 
cheio compondo 
uma guirlanda de 
flores e folhas...três 
entremeios de 
renda e na barra 
um bordado grande 
em ponto cheio, 
crivo, ilhoses e 
barafundas 
compondo flores 
que imitam o 
motivo do bico que 
compõe o 
acabamento em 
bico.

...com mangas 
curtas e aberta em 
renda valenciana... 
nas mangas, no 
decote... A frente 
da peça é 
exatamente igual 
às costas. 

Proposta de definição de camisa de dia: Tipo de camisa íntima, habitualmente usada durante o dia e geralmente feita de cambraia de linho, 
cambraia de algodão, opaline e algodão. Decorada com rendas, pregas, bordados e fitas, seu modelo é geralmente composto por alças ou mangas 
curtas podendo ou não apresentar decote.  
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Camisa de 
casamento

Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐ 
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento 
decorativo

Característica 4 ‐ 
Modelo

Sinônimo

Ficha 01 (a)

“Camisa de casamento de D. Maria 
José Pedroza de Souza Teixeira, em 6 
de junho de 1896, nascida em 22 de 
abril de 1878 e falecida em 5 de 
agosto de 1905".

Camisa de 
casamento...

Ficha 01(b)

Camisola de esguião de linho em 
bordado de ponto cheio, barafundas, 
ponto de areia, ilhoses e perfilado. 
São compostos por flores variadas, 
aves e folhagens e encontram‐se no 
decote, nas cavas e na barra tanto na 
frente como nas costas da peça. 
Possui uma renda nas laterais que 
descem acompanhando as nesgas. 
Nome 'Maria José" bordado no 
decote.

Camisola...
...de esguião de 
linho...

...bordado de ponto 
cheio, barafundas, 
ponto de areia, 
ilhoses e perfilado. 
Possui uma renda 
nas laterais... 

...no decote, nas 
cavas e na barra 
tanto na frente 
como nas costas 
da peça...as 
nesgas.

Ficha 02 (a)

“Camisa, aliás "Guarnição do Dia" do 
casamento de D. Alcina Pinho Pereira 
composta de camisa de dormir, 
cambraia de linho bordada a mão 
tendo na frente um enfeite de 6 lados 
de labirinto (rosa e jasmim de quatro 
pétalas), contornado de delicado 
perfilado e guirlanda de flores miúdas 
bordadas à mão. Tem mangas com o 
mesmo enfeite de labirinto, perfilado 
e bordado a mão no mesmo motivo. 
Três pregas verticais (pregas de 
palito) de cada lado do ombro. 
Delicada guirlanda fechada na frente 
tendo ao centro o nome "Alcina".  
Grupos de preguinhas na parte da 
frente (2 grupos). Confeccionada no 
Colégio de N. Sra. do Salete ‐ Salvador 
Bahia. Do seu casamento realizado 
em 29 de janeiro de 1930". 

Camisa, aliás 
"Guarnição do Dia" 
do casamento...

...cambraia de 
linho...

...bordada a mão 
tendo na frente um 
enfeite de 6 lados 
de labirinto (rosa e 
jasmim de quatro 
pétalas), 
contornado de 
delicado perfilado e 
guirlanda de flores 
miúdas bordadas à 
mão...com o 
mesmo enfeite de 
labirinto, perfilado 
e bordado a mão no 
mesmo motivo. 
Três pregas 
verticais (pregas de 
palito) de cada lado 
do ombro. Delicada 
guirlanda fechada 
na frente tendo ao 
centro o nome 

Tem mangas
"Guarnição 
do Dia" 

Ficha 02 (b)

Camisola de cambraia pele de ovo, 
bordada à mão. Apresenta no decote 
e nas mangas bordados em ponto 
cheio, vazado, ilhoses, labirinto, 
barafundas e pregas palito compondo 
motivos florais. Acabamento no 
decote e mangas em perfilado. Nome 
'Alcina' bordado.

Camisola...
...de cambraia pele 
de ovo...

...bordados em 
ponto cheio, 
vazado, ilhoses, 
labirinto, 
barafundas e pregas 
palito compondo 
motivos florais... 
Acabamento no 
decote e mangas 
em perfilado. 

Apresenta no 
decote e nas 
mangas...

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA

Proposta de definição de camisa de casamento: Tipo de camisa íntima, usada na noite de núpcias, feita de tecido fino (cambraia de linho, esguião de 
linho e cambraia pele de ovo) e ricamente decorada com bordados variados, rendas e pregas. Seu modelo pode apresentar‐se decotado, com nesgas 
e mangas. Antigamente era popularmente conhecida como 'Guarnição do Dia'.  
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Camisa de 
noite

Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐ 
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento decorativo

Característica 4 ‐ 
Modelo

Sinônimo

Ficha 01 (a)

 “Camisa de noite em esguião de 
linho bordada à mão. Pala 
terminando em ilhoses de 
corrente. Gola pequena 
abotoando na abertura do 
pescoço. Bordado de flores com 
crivo no centro. 5 botões de 
madrepérola fecham a abertura. 
Pala nas costas presas com 
preguinhas. Mangas compridas 
terminando com punhos 
bordados". 

Camisa de noite...
...em esguião de 
linho...

...ilhoses de 
corrente...Bordado de 
flores com crivo no 
centro. 5 botões de 
madrepérola... Pala 
nas costas presas com 
preguinhas.

Pala...Gola 
pequena 
abotoando na 
abertura do 
pescoço...fecham a 
abertura. Mangas 
compridas 
terminando com 
punhos...

Ficha 01 (b)

Camisola de esguião de linho de 
manga comprida. Sua pala é 
decorada com bordado à mão 
composto por elementos florais. 
Possui uma abertura na frente 
com cinco botões de madrepérola 
e acabamento em perfilado de 
corrente. Sua gola e mangas 
possuem o mesmo bordado à 
mão com motivo semelhante ao 
da pala e acabamento em 
perfilado de corrente.

Camisola...
...de esguião de 
linho...

...decorada com 
bordado à mão 
composto por 
elementos 
florais...cinco botões 
de madrepérola e 
acabamento em 
perfilado de corrente.

...de manga 
comprida. Sua 
pala...Possui uma 
abertura na 
frente...Sua gola e 
mangas... 

Ficha 02 (a)

“Camisa de noite de tecido de 
algodão bordada à mão no 
Colégio Coração de Jesus em 
1891, tendo toda a parte superior 
da frente da camisa bordada à 
mão. Vêem‐se rosas cheias com 
barafundas no centro. Medalhões 
com barafundas cercados de 
ilhozes (sic) ilhoses abertos em 
número de 8. Macho com ilhozes 
(sic) ilhoses fecha a frente. 
Colarinho terminando com ilhozes 
(sic) ilhoses. Mangas compridas 
terminandas em punho bordado à 
mão". 

Camisa de noite...
...de tecido de 
algodão...

Vêem‐se rosas cheias 
com barafundas no 
centro. Medalhões 
com barafundas 
cercados de ilhozes 
(sic) ilhoses abertos 
em número de 8. 
Macho com ilhozes 
(sic) ilhoses fecha a 
frente...

Colarinho...Mangas 
compridas 
terminandas em 
punho...

Ficha 02 (b)

Camisola de algodão e mangas 
compridas. Sua pala e punhos são 
bordados à mão com pontos 
cheios, barafundas e ilhoses 
compondo flores e folhas. O 
acabamento dos punhos, da pala 
e da gola é de ilhoses 
sobrepostos. Possui dois botões 
de madrepérola nos punhos, 
sendo um em cada punho e 
outros dois na pala. O tecido do 
punho e da pala é linho.

Camisola...
...de algodão...O 
tecido do punho e 
da pala é linho.

...bordados à mão com 
pontos cheios, 
barafundas e ilhoses 
compondo flores e 
folhas. O acabamento 
dos punhos, da pala e 
da gola é de ilhoses 
sobrepostos.

...e mangas 
compridas. Sua pala 
e punhos...Possui 
dois botões de 
madrepérola nos 
punhos, sendo um 
em cada punho e 
outros dois na pala.

Ficha 03 (a)

“Camisa de noite de cambraia de 
linho alva tendo 5 aplicações 
arredondadas de valenciennes ‐ 
entremeio formando elipses em 
número de 4. Gola quadrada 
terminando em bico ‐ Bordado à 
mão. Mangas no mesmo estilo. 
Muito ampla e comprida. 
Pequeno laço de cetim alvo com 
raminho alvo".  

Camisa de noite...
...de cambraia de 
linho...

...tendo 5 aplicações 
arredondadas de 
valenciennes ‐ 
entremeio formando 
elipses em número de 
4. Pequeno laço de 
cetim alvo com 
raminho alvo.

Gola 
quadrada...Mangas  
no mesmo estilo. 
Muito ampla e 
comprida. 

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA
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Camisa de 
noite

Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐ 
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento decorativo

Característica 4 ‐ 
Modelo

Sinônimo

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA

Ficha 03 (b)

Camisola de cambraia de algodão 
com manga três quartos. Sua pala 
e mangas são decoradas com 
aplicação de renda valenciana, 
entremeio de renda, entremeio 
do tecido e entremeio bordado 
em ponto cheio compondo 
pequenas flores. Ainda na frente, 
outro bordado com ponto cheio 
compondo folhas que também é 
identificado nas mangas e pregas 
palito. Nas costas, oito pregas 
sendo quatro em cada lado. Na 
abertura, quatro botões de 
madrepérola e uma etiqueta com 
o número 46. Outra etiqueta na 
barra sendo esta ilegível.

Camisola...
...de cambraia de 
algodão...

...decoradas com 
aplicação de renda 
valenciana, entremeio 
de renda, entremeio 
do tecido e entremeio 
bordado em ponto 
cheio compondo 
pequenas flores. Ainda 
na frente, outro 
bordado com ponto 
cheio compondo 
folhas que também é 
identificado nas 
mangas e pregas 
palito. Nas costas, oito 
pregas sendo quatro 
em cada lado...quatro 
botões de 
madrepérola...

...com manga três 
quartos. Sua pala e 
mangas...Na 
abertura...

Ficha 04 (a)

“Camisa de dormir em cambraia 
de linho bordada à mão e 
enfeitada de rendas valenciennes 
(losangos e preguinhas palito). De 
mangas a barra com bordados e 
renda valenciennes; bordado 
cheio e aberto ". 

Camisa de dormir
...em cambraia de 
linho...

...bordada à mão e 
enfeitada de rendas 
valenciennes (losangos 
e preguinhas 
palito)...bordados e 
renda valenciennes; 
bordado cheio e 
aberto. 

De mangas a 
barra...

Ficha 04 (b)

Camisola de cambraia de linho 
com alças de fita de cetim. Sua 
decoração no decote é composta 
de labirinto, ponto cheio, vazado, 
ilhoses e carreira de ponto aberto 
formando flores e folhas. Nome 
'Alcina' bordado, acabamento em 
perfilado e na costas uma prega 
grande.

Camisola...
...de cambraia de 
linho...

...Sua decoração no 
decote é composta de 
labirinto, ponto cheio, 
vazado, ilhoses e 
carreira de ponto 
aberto formando 
flores e 
folhas...acabamento 
em perfilado e na 
costas uma prega 
grande.

...com alças de fita 
de cetim.

Proposta de definição de camisa de noite: Tipo de camisa íntima, habitualmente usada durante a noite, e geralmente feita de esguião de linho, 
algodão, cambraia de linho e cambraia de algodão, mas podendo apresentar‐se em mais de um tipo de tecido. Em geral tem gola,  mangas 
compridas e  punhos com ou sem botões, ou manga três quartos. É geralmente decorada com diferentes tipos de bordados, pregas, rendas e 
entremeios.  

Camisola Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐ 
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento 
decorativo

Característica 4 ‐ 
Modelo

Sinônimo

Ficha 01
“(...) voltou em traje de dormir (...) uma 
longa camisola de linho, sem uma renda, 
nem um bordado.” 

...voltou em traje de 
dormir...

...de linho...
...sem uma renda, 
nem um bordado.

...uma longa 
camisola...

Ficha 02

“Mônica (...) descalçou‐lhe as botinas, 
sacou‐lhe fora as meias; depois (começou 
a tirar as roupas de Ana Rosa; desatou‐lhe 
o cadarço das anáguas; despertou‐lhe o 
colete e (...) a deixou só em camisa (...). A 
senhora (...) coçando de leve a cintura, o 
lugar das ligas e as outras partes do seu 
corpo que estiveram comprimidas por 
muito tempo. Mônica voltou com uma 
camisola toda cheirosa (...) a qual abrindo‐
a com os braços enfiou pela cabeça de Ana 
Rosa (...)”

Mônica voltou com uma 
camisola toda cheirosa 
(...) a qual abrindo‐a com 
os braços enfiou pela 
cabeça de Ana Rosa.

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA
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Camisola Contexto
Característica 1 ‐ 
Uso/Função

Característica 2 ‐ 
Tecido

Característica 3 ‐ 
Elemento 
decorativo

Característica 4 ‐ 
Modelo

Sinônimo

FICHA DE SÍNTESE TERMINOLÓGICA

Ficha 03 (a)

"Camisola de dormir de cambraia de linho 
e trabalho de sombra, à mão. Na parte 
superior vê‐se um bico de valenciennes, 
segue trabalho de ponto turco. Pala de 
sombra. Do casamento de D. Diva Vaz 
Sampaio Tourinho com o [...] Carlos 
Gonçalves Tourinho em 1937". 

Camisola de dormir... Do 
casamento de D. Diva 
Vaz Sampaio Tourinho 
com o [...] Carlos 
Gonçalves Tourinho em 
1937". 

...de cambraia de 
linho...

...trabalho de 
sombra, à mão. Na 
parte superior vê‐se 
um bico de 
valenciennes, segue 
trabalho de ponto 
turco. Pala de 
sombra.

Pala...

Ficha 03 (b)

Camisola de cambraia pele de ovo com 
mangas. Bordado na pala na frente e nas 
costas em ponto cheio e ponto de sombra. 
Pregas palito nas mangas e na frente da 
peça. Na altura da cintura um passa‐fita 
com fita cor de rosa. Acabamento em 
renda valenciana nas mangas, decote e 
barra.

Camisola...
...de cambraia 
pele de ovo...

Bordado na pala na 
frente e nas costas 
em ponto cheio e 
ponto de sombra. 
Pregas palito... 
Acabamento em 
renda valenciana...

...com mangas...na 
pala...Na altura da 
cintura um passa‐
fita com fita cor de 
rosa...decote e 
barra.

Ficha 04

 “Camisola de noite em cambraia de linho 
rosa enfeitada de preguinhas de 'palito', 
renda valenciennes e bordado a mão 
muito delicado. Sem mangas, decote em V 
na frente. Faixa do mesmo tecido. Do 
enxoval de casamento de D. Nancy Lanat 
Pereira ‐ 1957". 

Camisola de noite... Do 
enxoval de casamento 
de D. Nancy Lanat 
Pereira ‐ 1957.  

...em cambraia de 
linho rosa...

...enfeitada de 
preguinhas de 
'palito', renda 
valenciennes e 
bordado a mão 
muito delicado.

Sem mangas, 
decote em V na 
frente. Faixa do 
mesmo tecido.

Ficha 05

“Camisola de noite enfeitada de renda 
valenciennes, de seda rosa, na parte 
superior que também apresenta bordado 
de "sombra", com motivo de flores 
estilizadas nas cores azul, rosa e lilás. Faixa 
de mesmo tecido. Estilo volante. Do 
enxoval de casamento de D. Nancy Lanat 
Pereira ‐ 1957". 

Camisola de noite... Do 
enxoval de casamento 
de D. Nancy Lanat 
Pereira ‐ 1957.  

...enfeitada de 
renda valenciennes, 
de seda rosa, na 
parte superior que 
também apresenta 
bordado de 
"sombra", com 
motivo de flores 
estilizadas nas cores 
azul, rosa e lilás.

Faixa de mesmo 
tecido. Estilo 
volante.

Ficha 06

“Camisola para a noite em cetim rosa com 
aplicação de renda racine na parte 
superior e na orla da saia. Decote em V 
nas costas. Estilo volante".

Camisola para a noite... ...em cetim rosa...
...com aplicação de 
renda racine...

Decote em V nas 
costas. Estilo 
volante...

Ficha 07

 "Peça íntima introduzida no início do 
século XIX, baseando‐se num CORPETE 
largo, sem mangas, ou CAMISA ÍNTIMA. 
Originariamente, era usada entre o 
ESPARTILHO e o vestido, como peça 
protetora. Cobre o corpo desde o busto 
até a cintura e possui alças finas. No início 
deste século, quando muitas mulheres 
abandonaram os espartilhos, a camisola 
era usada sobre a pele. A princípio, era 
feita de algodão ou CAMBRAIA, havendo 
versões mais elegantes enfeitadas com 
renda. Cetim e seda foram muito usados 
durante a década de 30. A camisola tornou‐
se uma indumentária para dormir, 
semelhante a um vestido, confeccionada 
de fibras sintéticas e adornos".

Peça íntima introduzida 
no início do século XIX, 
baseando‐se num 
CORPETE largo...ou 
CAMISA ÍNTIMA... 
Originariamente, era 
usada entre o 
ESPARTILHO e o vestido, 
como peça protetora. No 
início deste século, 
quando muitas mulheres 
abandonaram os 
espartilhos, a camisola 
era usada sobre a pele. A 
camisola tornou‐se uma 
indumentária para 
dormir, semelhante a um 
vestido.

...era feita de 
algodão ou 
CAMBRAIA... 
Cetim e seda 
foram muito 
usados durante a 
década de 30.  
...confeccionada 
de fibras 
sintéticas. 

...havendo versões 
mais elegantes 
enfeitadas com 
renda... e adornos.

...sem mangas... 
Cobre o corpo 
desde o busto até a 
cintura e possui 
alças finas... 
semelhante a um 
vestido...

Ficha 08

"Camisola de noite em cambraia de linho 
rosa enfeitada de preguinhas de 'palito' e 
renda valenciennes e bordado à mão 
muito delicado. Sem mangas, decote em V 
na frente. Faixa do mesmo tecido".

Camisola de noite...
...em cambraia de 
linho rosa...

...enfeitada de 
preguinhas de 
'palito' e renda 
valenciennes e 
bordado à mão 
muito delicado. 

Sem mangas, 
decote em V na 
frente. Faixa do 
mesmo tecido...

Proposta de definição de camisola: Traje íntimo usado à noite para dormir, podendo ou não fazer parte de um enxoval e geralmente feita de algodão, 
cambraia de algodão, cambraia de linho ou cambraia pele de ovo, cetim, seda ou fibras sintéticas. Apresenta ou não bordados, rendas e pregas, mangas, alças 
e fitas e são usualmente, longas. O modelo pode ser composto de faixa, passa‐fita e apresentar ou não decote. Segundo O´harra essa peça íntima foi 
introduzida no início do século XIX, baseando‐se num CORPETE largo, sem mangas, ou CAMISA ÍNTIMA. Foi originariamente, usada entre o ESPARTILHO e o 
vestido, como peça protetora para no início deste século, quando muitas mulheres abandonaram os espartilhos, ser usada sobre a pele. Assim, a  camisola 
tornou‐se uma indumentária para dormir, semelhante a um vestido, atualmente confeccionada de fibras sintéticas e adornos.  
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5.4 AS CONTRIBUIÇÕES DA TERMINOLOGIA NA CONSTRUÇÃO DA LINGUAGEM 
DOCUMENTÁRIA 

Conforme afirmamos anteriormente, a Terminologia fornece um aparato teórico e 

metodológico que, através da observação dos discursos de especialidade, orienta o trabalho de 

construção de dicionários, glossários especializados. Do mesmo modo auxilia na construção 

de linguagens documentárias. “O conjunto de termos que se relacionam mutuamente permite 

subsidiar a interpretação global do conjunto de unidades documentárias selecionadas pela 

linguagem documentária” (LARA & TÁLAMO, 2007, p. 02).  

A Terminologia é uma disciplina teórica e aplicada que envolve a descrição e o 

ordenamento do conhecimento e sua transferência tendo como elementos centrais os conceitos 

e termos (ISO 704 – 2000). Ela objetiva tanto agilizar a comunicação entre especialistas como 

também entre especialistas e o público geral.  

O objeto da Terminologia é o termo, ou seja, a palavra usada no discurso, visto que 

dessa forma a palavra passa a ter uma referência podendo, assim, ser associada ao conceito.  

Os termos constituem um conjunto de unidades de expressão e comunicação 
que permitem transferir o conhecimento especializado. São unidades 
cognitivas que representam o conhecimento de um domínio ou área de 
atividade particular e, como tais, devem funcionar como unidades de 
conhecimento e de representação, porque veiculam conceitos específicos da 
área representada (LARA, 2005, p. 5-6). 

A delimitação do termo é feita através da definição “dentro de um campo nocional 

ou conceptual, ou seja, tomada no interior do subconjunto lingüístico correspondente ao 

discurso da especialidade” (LARA, 2005, p. 8).   

Para isso, as normas terminológicas prescrevem recomendações sobre princípios e 

métodos do trabalho terminológico e, dentre as inúmeras normas terminológicas, a ISO 704 – 

Terminology work – principles and methodos e a ISO 1087 – Terminology work – vocabulary 

apresentam especial interesse para a Ciência da Informação (LARA, 2005, p. 8). 

Ao seguir as determinações das normas e nos orientarmos por um dos fundamentos 

da CI – estabelecimento de mediações para acesso, circulação, distribuição e re-uso da 

informação –, procuramos trabalhar sobre um conjunto de termos relativos à coleção de 

roupas brancas, associando procedimentos presentes nos trabalhos terminológicos, 

terminográficos e documentários. Dessa forma, realizamos inicialmente a análise do corpora 

– com o registro dos termos candidatos em fichas tecnológicas, transcrevendo suas definições 

quando existentes, os contextos de uso, fonte, domínio e o responsável pelo registro. Esse 
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procedimento permitiu a identificação das características e funcionalidades do termo, “não só 

como palavra qualificada do discurso, mas também como expressão de conceito” (LARA & 

TÁLAMO, 2007, p. 05).  

Em seguida utilizamos fichas de síntese terminológica para, a partir da separação e 

posterior comparação das características semelhantes relativas ao mesmo termo, propormos 

um conceito para os termos levantados. Esse exercício permitiu que compreendêssemos o 

conceito como feixe de características ou traços em comum (LARA & TÁLAMO, 2007). 

A norma ISO 704: 2000 compreende o conceito/conceito geral, como “unidade de 

pensamento constituída por abstração a partir de propriedades comuns atribuídas a um objeto 

ou a uma classe de objetos e que pode ser expressa por um termo” e a característica como a  

[...] representação de uma propriedade que serve para delimitar um conceito. 
A formação de um conceito tem um papel central na organização do 
conhecimento porque ele provê o significado para reconhecer objetos e para 
agrupá-los em unidades significativas num dado domínio. Os objetos são 
percebidos como compartilhando propriedades similares e agrupados em 
unidades. Quando objetos similares ou, ocasionalmente, objetos singulares, 
são vistos como unidades significativas dentro de um ramo do 
conhecimento, as propriedades de um objeto (ou comuns a um conjunto de 
objetos) são abstraídas como características, as quais são combinadas como 
um conjunto na formação de um conceito. As características são 
constantemente combinadas para criar conceitos, embora diferentemente em 
diversas culturas, campos ou escolas de pensamento. A combinação de um 
conjunto único de características é representada numa linguagem de 
especialidade por uma designação [denominação], (isto é, um termo, um 
nome próprio ou símbolo (LARA, 2005, p. 11). 

De fato, pudemos verificar que, no trabalho terminológico, a compreensão do termo 

pode ser realizada por meio da análise conceitual que, no interior de um domínio focalizado, 

faz ressaltar as características atribuídas ao conceito. Nesta pesquisa, a análise mostrou que as 

características apresentavam traços específicos que foram agrupados em: uso/função; tecido; 

elemento decorativo e modelo. A separação e comparação das características foram 

importantes para realizar as conjunções e disjunções entre os termos, de modo a reunir 

informações para modelar o sistema conceitual. Foi possível, assim, determinar, por 

comparação, os tipos de relações entre eles. O exercício permitiu mostrar também relações de 

natureza linguística entre os termos, em especial aquelas relacionadas às denominações 

equivalentes ou sinonímia.  

Logo, foi possível concluir que apenas a coleta dos termos não é suficiente para 

caracterizar um vocabulário ou uma linguagem documentária útil aos procedimentos de 

organização dos objetos museológicos. Somente a partir da definição dos conceitos e da 
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identificação das sinonímias é que teremos as bases para o estabelecimento das relações entre 

eles. Dito de outro modo, a partir das definições é possível determinar os níveis de ordenação 

dos conceitos, ou seja, “superordenados, subordinados ou coordenados sempre em relação 

mútua na hierarquia considerada” (LARA, 2005, p. 14).  

As recomendações para a elaboração de tesauros (ISO 2788), embora não citem 

explicitamente as normas terminológicas, prescrevem três tipos de relacionamento entre 

termos, de modo similar à ISO 704 e à ISO 1087: relações hierárquicas (relações genéricas e 

relações partitivas), relações associativas ou não-hierárquicas e relações de equivalência ou 

relações linguísticas. Para efeito de maior compreensão, enumeramos abaixo os tipos de 

relação entre os conceitos, de modo a esclarecer o processo de identificação dos tipos de 

conjunção e disjunção realizados no exercício com parte dos termos relativos à coleção de 

Roupas Brancas. 

Relações Hierárquicas 

Segundo Lara, numa relação hierárquica, “os conceitos são organizados em níveis, 

onde o conceito superordenado é dividido em, pelo menos, um conceito subordinado, por 

exemplo, existe uma relação hierárquica entre árvore e pinheiro” (LARA, 2005, p. 14).  

Para que uma relação hierárquica seja considerada genérica, ela deve 

necessariamente passar pelo teste lógico ‘todos e alguns’ como no diagrama abaixo:   

    

    PÁSSAROS 

alguns ↓     todos ↑ 

  PAPAGAIOS 
 

Diagrama 1 – Teste lógico para relação genérica. Fonte: Austin, 1993, p. 46. 
 
 

Assim, a relação genérica identifica o vínculo entre a classe ou categoria e seus 

respectivos membros ou espécies (DIAS, 2007, p. 17). 

Por outro lado, a relação hierárquica partitiva é aquela que expressa a relação entre o 

todo e suas partes. Na relação partitiva o conceito da parte depende do conceito do todo e não 

pode ser definido anteriormente à definição do conceito do todo (CINTRA et al., 2005). Desse 

modo, os conceitos partitivos podem ser expressos em séries verticais e horizontais e as partes 

devem ser obrigatórias ou opcionais (LARA, 2005, p. 17), conforme o exemplo abaixo:  
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lapiseira 
 
 

 
cano   mecanismo  refil de grafite

 refil de borracha 
    p/avançar 
 
 
prendedor punho   características essenciais 

 
Diagrama 2 – Elementos de Terminologia. Fonte: LARA, 2005, p. 17 

Relações Associativas 

As relações associativas são relações não hierárquicas, isto é, “existe uma relação 

associativa quando uma conexão temática pode ser estabelecida entre os conceitos em virtude 

da experiência” (LARA, 2005, p. 18). Se por um lado as relações hierárquicas representam 

associações mais estáveis, por outro as relações associativas caracterizam-se apenas por uma 

proximidade entre os termos, em campos semânticos próximos, porém, distintos. Essas 

relações são identificadas nos tesauros pelo código TR (Termo relacionado) (CINTRA et al., 

2005).  

Exemplos: 

grafite/ lápis ==> conteúdo/continente 
escrever / lápis ==> atividade/instrumento 
gametas / zigotos ==> etapas de um ciclo 
humidade / corrosão ==> causa-efeito 
padeiro / pão ==> produtor/produto 
hora / relógio ===> duração / instrumento de medida 
pintor / pincel ==> profissão / instrumento típico 
Elementos de Terminologia. Fonte: LARA, 2005, p. 18 

Relações de Equivalência 

Segundo a ISO 1087, a relação de equivalência ocorre entre designações de línguas 

diferentes que representam o mesmo conceito. Dito de outro modo, esse tipo de 

relacionamento tem o propósito de mostrar os níveis possíveis de compartilhamento entre 

linguagens diferentes (linguagem do sistema e linguagem do usuário, por exemplo) operando 

assim o controle da sinonímia e da polissemia. “Na Documentação, a equivalência 

compreende, no interior de uma mesma língua, a fenômenos de sinonímia e quase-sinonímia” 
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(LARA, 2005, p. 21). Nos tesauros, esse sistema de remissiva é identificado pelas expressões 

USE (Use) e UP (Usado Para). 

A título de ilustração, abaixo reproduziremos o exemplo usado por Dias (2007), 

cujos termos, segundo a autora, foram retirados da classe “Gestão de recursos de informática” 

do Plano de Classificação do Sistema de Arquivos da USP: 

Habilitação de ponto de rede 

UP Ativação do ponto de rede 

Instalação de rede de informática 

UP Implementação de rede de informática 

Para Dias, no exemplo acima, o  

usuário (que pode ser um arquivista de qualquer unidade do campus da USP, 
com diferentes culturas), pode buscar essa atividade utilizando diferentes 
formas de representá-las. Assim, esse tipo de remissiva amplia a 
possibilidade de que o usuário chegue até o termo que lhe é conveniente e 
que é adotado pelo sistema. As relações de equivalência remetem ao 
conjunto de não-termos (ou não-descritores) às unidades que se configuram 
como descritores. Esses não-descritores funcionaram como chave de acesso 
aos termos descritores presentes na LD, com a finalidade de tornar o sistema 
menos “fechado”, ou seja, aumentar as possibilidades de busca do usuário 
(DIAS, 2007, p. 21). 

Esse percurso permitiu construir a rede relacional dos termos coletados, ao modo de 

um tesauro documentário, associando as informações teóricas das normas terminológicas e 

documentárias, à experiência no trabalho concreto da coleta. É preciso observar que o 

tamanho da amostra não permitiu identificar categorias passíveis de serem utilizadas para 

reunir grupos de termos, mas é possível deduzir que o conjunto dos termos analisados 

concretamente poderia formar a categoria ‘tipos de roupas”, como também a categoria 

‘tecidos’, entre outras. A “identificação das categorias, dos níveis de superordenação e 

subordinação lógica dos termos, das associações de contiguidade espaço-temporal e da rede 

de equivalências sinonímicas (...)” (LARA & TÁLAMO, 2007, p. 08) formariam o arcabouço 

ou a arquitetura geral de uma linguagem documentária do tipo tesauro que poderia servir de 

referência à organização das informações sobre a coleção visada.  

O trabalho realizado permitiu mostrar que, do ponto de vista museológico, devido à 

grande carência de dicionários especializados e até mesmo de tesauros, o trabalho 

terminológico e terminográfico confere às bases para o levantamento e validação do uso dos 

termos em domínios de especialidade como sendo o do vestuário. 
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5.5 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA CONCEITUAL E DA REDE DOS TERMOS SOB A 

FORMA DE TESAURO 

Segundo Barros (2004), a configuração de um sistema conceitual depende dos 

critérios estabelecidos para sua organização. Assim, seguindo as características adotadas nas 

fichas, propomos abaixo uma primeira organização em forma de árvore de conceitos uma vez 

que sua expressão gráfica oferece uma clara visão do conjunto. 

CAMISA

CAMISA ÍNTIMA

CAMISÃO

CAMISA DE DIA

CAMISA DE NOITE

CAMISOLA CAMISA DE HOMEM
CAMISA DE 
CASAMENTO

 

Em seguida, relacionamos abaixo, sob forma de tesauro, os termos que foram objeto 

de pesquisa nesse trabalho. Salientamos que o exercício, feito a partir de uma amostra de 

termos, não permitiu propor categorias para seu agrupamento, bem como deduzir os Termos 

Relacionados. A título de exemplo, estes últimos são apresentados sob os termos ‘Camisa 

íntima’ e ‘Camisola’, deduzidos da definição. 

Bata  USE  CAMISA ÍNTIMA 
 
Blusa do tipo camisa   USE  CAMISA ÍNTIMA 

 
CAMISA 
NE Vestuário comum das senhoras e índias, com ou sem mangas, geralmente usada sob uma saia. As 

camisas das senhoras eram feitas de tecidos mais finos como a musselina transparente, o linho e a 
cambraia de linho, e as das indígenas, de saco de pano de algodão ou de algodão grosso. As 
pertencentes às senhoras podiam ser enfeitadas ou não com rendas, laços, bordados e fitas. 
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TE CAMISA ÍNTIMA 
 
CAMISA DE CASAMENTO 
NE Tipo de camisa íntima, usada na noite de núpcias, feita de tecido fino (cambraia de linho, esguião de 

linho e cambraia pele de ovo) e ricamente decorada com bordados variados, rendas e pregas. Seu 
modelo pode apresentar-se decotado, com nesgas e mangas. Antigamente era popularmente conhecida 
como 'Guarnição do Dia'. 

UP CAMISA DO DIA 
UP GUARNIÇÃO DO DIA 
TG CAMISA DE NOITE 
 
CAMISA DE DIA 
NE Tipo de camisa íntima, habitualmente usada durante o dia e geralmente feita de cambraia de linho, 

cambraia de algodão, opaline e algodão. Decorada com rendas, pregas, bordados e fitas, seu modelo é 
geralmente composto por alças ou mangas curtas podendo ou não apresentar decote. 

TG CAMISA ÍNTIMA 
 
Camisa de dormir USE CAMISA DE NOITE 

 
Camisa do dia  USE CAMISA DE CASAMENTO 
 
CAMISA DE HOMEM 
NE Camisa de homem usada à noite para dormir, geralmente feita de tecido de algodão ou cambraia de 

linho. Apresenta abertura frontal e lateral, manga comprida, punhos, gola e bordados. 
UP CAMISA PARA A NOITE 
TG CAMISA DE NOITE 
 
CAMISA DE NOITE 
NE Tipo de camisa íntima, habitualmente usada durante a noite, e geralmente feita de esguião de linho, 

algodão, cambraia de linho e cambraia de algodão, mas podendo apresentar-se em mais de um tipo de 
tecido. Em geral tem gola, mangas compridas e punhos com ou sem botões, ou manga três quartos. É 
geralmente decorada com diferentes tipos de bordados, pregas, rendas e entremeios. 

UP CAMISA DE DORMIR 
TG CAMISA ÍNTIMA 
TE CAMISA DE CASAMENTO 
TE CAMISOLA 
TE CAMISA DE HOMEM 
 
Camisa do dia  USE CAMISA DE CASAMENTO  
 
CAMISA ÍNTIMA 
NE  Peça de roupa íntima usada há milhares de anos, feita de algodão, linho, cambraia ou seda, geralmente 

de dois pedaços retangulares de tecido costurados nos ombros e nos lados, com ou sem mangas, com ou 
sem adornos. Antes do século XIX era conhecida por bata e usada internamente, durante o dia, sozinha 
ou entre o corpo e um espartilho ou suporte, com botões ou tiras para fechar atrás, na maior parte das 
vezes vestida pela cabeça. As usadas durante a noite não eram tão largas quanto as usadas durante o dia. 
Ao longo do século XIX sofre mudança no corte transformando-se numa camisa. No século XX, 
estilistas inspiraram-se na camisa íntima e criaram vestidos chemisier. 

UP BATA 
UP BLUSA DO TIPO CAMISA 
TG CAMISA 
TE CAMISÃO 
TE CAMISA DE NOITE 
TE CAMISA DE DIA 
TR CHEMISIER 
Camisa para noite  USE  CAMISA DE HOMEM 
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CAMISÃO 
NE Camisa feminina de tamanho exagerado, também conhecida como camisolão, popular desde a década 

de 50. Geralmente, segue o corte nas linhas informais masculinas. A designação foi dada na década de 
80, quando a peça passou a ser utilizada pelas senhoras no interior das residências tanto durante o dia 
como durante a noite. 

UP CAMISOLÃO 
 
CAMISOLA 
NE Traje íntimo usado à noite para dormir, podendo ou não fazer parte de um enxoval e geralmente feita de 

algodão, cambraia de algodão, cambraia de linho ou cambraia pele de ovo, cetim, seda ou fibras 
sintéticas. Apresenta ou não bordados, rendas e pregas, mangas, alças e fitas e são usualmente, longas. 
O modelo pode ser composto de faixa, passa-fita e apresentar ou não decote. Segundo O´harra essa peça 
íntima foi introduzida no início do século XIX, baseando-se num CORPETE largo, sem mangas, ou 
CAMISA ÍNTIMA. Foi originariamente, usada entre o ESPARTILHO e o vestido, como peça protetora 
para no início deste século, quando muitas mulheres abandonaram os espartilhos, ser usada sobre a pele. 
Assim, a camisola tornou-se uma indumentária para dormir, semelhante a um vestido, atualmente 
confeccionada de fibras sintéticas e adornos. 

UP CAMISOLA DE DORMIR 
UP CAMISOLA DE NOITE 
TG CAMISA DE NOITE 
TR CORPETE 
TR ESPARTILHO 
 
Camisola de dormir USE  CAMISOLA 
 
Camisola de noite USE  CAMISOLA 
 
Camisolão USE CAMISÃO 
 
CHEMISIER 
TR CAMISA ÍNTIMA 
 
CORPETE 
TR CAMISOLA 
 
ESPARTILHO 
TR CAMISOLA 
  
Guarnição do dia USE  CAMISA DE CASAMENTO 



 

 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Eu já joguei minha rede de palavras no ar. 

Paulo Dáfilin 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado permite mostrar a viabilidade e importância de um diálogo entre 

a Museologia e a Ciência da Informação, em especial no âmbito dos processos de 

documentação. O intercâmbio de conhecimentos entre as duas áreas não se restringe à 

construção de vocabulários ou linguagens documentárias que deem suporte à organização das 

informações em museus, foco deste trabalho. De qualquer modo, a breve comparação das 

propostas das duas áreas permite afirmar que a interface entre elas é frutífera, não só porque 

torna-se possível estabelecer comparações entre procedimentos, como também avançar na 

proposição de metodologias. 

Na avaliação do trabalho metodológico realizado e sob o escopo do tratamento 

documental de um conjunto peças de museu, pudemos verificar, ao analisarmos as propostas 

de Camargo-Moro, que estas mostram deficiências relativas ao processo de registro que se 

refletem na eficácia da recuperação de informações. Através do histórico da área museal, 

verificamos que o registro documental realizado em museus a partir das informações por 

Camargo-Moro sugeridas, limita-se à construção de fichas que mantêm o controle das peças, 

ao informar minimamente sobre o objeto através de uma descrição básica, cujo entendimento 

fica restrito ao técnico, não oferecendo meios pelos quais viabilizem um melhor acesso às 

informações por parte dos pesquisadores/usuários. Pelas suas características, o sistema, 

quando se mantém preso fundamentalmente à questão da conservação dos bens culturais, bem 

como ao paradigma da univocidade do objeto museal, não cria condições para que a 

museologia consiga avançar no desenvolvimento de metodologias para o registro. 

Além disso, para a autora, a atribuição da tarefa de interpretação ao técnico 

responsável, insistentemente apontada como fundamental, acaba tornando o processo de 

classificação uma atividade aleatória desenvolvida ao sabor do profissional que exerce a 

função. Sobre esse aspecto, não são mobilizados conhecimentos sistematizados expressos 

como metodologia. Essa observação também se aplica aos instrumentos utilizados, quando se 

verifica que tanto o glossário como o nomenclator, na concepção de Camargo-Moro, não se 

fundamentam em procedimentos generalizáveis e, portanto, restringem a interpretação do 

acervo à instituição em que se encontram. 

A comparação da produção metodológica das duas áreas – em especial a relativa à 

determinação das designações e do sistema conceitual que poderia balizar a definição dos 

termos e das relações entre eles numa linguagem de organização e de acesso – evidencia 
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carências em relação à sugestão de procedimentos no livro Museus: 

Aquisição/Documentação. Esse manual, como fonte de consulta para os profissionais de 

museu, não se mostra suficientemente sistematizado, para sugerir formas adequadas de 

organização da informação, quer do acervo, quer da informação, o que prejudica a 

identificação e a recuperação no âmbito do sistema. 

O maior problema do livro de Camargo-Moro reside no fato de não partir de uma 

concepção do que seja um sistema de informações em museus. Dito de outro modo, este não 

apresenta um conjunto estruturado de campos que podem caracterizar as diversas facetas de 

abordagem de um objeto museal. Ao contrário, se constitui numa justaposição de itens de 

descrição que não corroboram seu entendimento, tampouco sua função. Observe-se, ainda, o 

que foi apontado anteriormente: há falta de precisão na proposição de denominações de 

etapas, como ocorre em Estudo e em Pesquisa. 

O aperfeiçoamento dos métodos de trabalho em coleções museológicas pode ser 

alcançado, caso sejam estabelecidos diálogos com áreas do conhecimento e de atividade 

próximas. A museografia, como qualquer outra atividade prática que tem como base a 

observação, a descrição e o ordenamento de objetos e/ou informações produzidas pela 

sociedade, à medida que se preocupa em descrever um objeto concreto – o objeto museal – 

produz também, consequentemente, um conjunto de informações sobre ele. Assim, a 

museologia compartilha com a biblioteconomia e a arquivística a atividade de documentação. 

As áreas do conhecimento e de atividade têm desenvolvimentos diferenciados, cujos 

motivos variam do grau de seu reconhecimento pelas instituições, como dos esforços de 

sistematização operados. Por esse motivo, acreditamos ser salutar empreender exercícios de 

interface visando identificar a possibilidade de apropriações. 

No que diz respeito ao vocabulário para a organização e o acesso, julgamos que o 

exercício sobre alguns termos da ‘coleção de roupas brancas’ pode ser ampliado, enriquecido 

com a aplicação do corpus de pesquisa e, mais importante, generalizado, uma vez que existe 

uma base palpável para o uso dos procedimentos sugeridos. Portanto, podemos afirmar que 

não só a pesquisa teórico-metodológica, como a aplicada, através do que foi exposto, pode 

trazer resultados que se traduzem em enriquecimento da atividade de documentação em 

museus. Foi demonstrado, nesse estudo de caso, que há um caminho metodológico possível 

de ser utilizado no tratamento de identificação de peças de museu. 
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Outro ponto bastante importante a ser destacado refere-se ao tratamento e à 

disponibilização da informação. Presa à questão da segurança do acervo, a documentação em 

museus, mesmo valendo-se de banco de dados informatizados, quando disponibiliza as 

informações do acervo o faz apenas parcialmente. A informatização não cumpre, por si só, a 

tarefa de organização. Sem critérios ou métodos, seu resultado é precário e não cria condições 

para que os registros constituam um sistema e tornem possíveis as tarefas de identificação das 

peças, como também a pesquisa. É preciso uma nova reflexão, no sentido de compreender 

que, em muitos casos, a disponibilização, conforme sugere Aldo Barreto, assegura à área a 

geração de conhecimento. O propósito de conhecer e fazer acontecer o fenômeno de 

percepção da informação pela consciência humana requer condições para a reunião, 

distribuição e valorização da informação institucionalizada. Tais condições permitiriam 

alterar a situação nos museus, nos quais a informação documental fica quase sempre restrita 

ao museólogo documentalista. 

Em relação ao tratamento da informação, as autoras Cintra, Tálamo, Lara e Kobashi, 

ancoradas na Terminologia, apresentam metodologias e ferramentas utilizadas pela Ciência da 

Informação nesse processo. Essas autoras reconhecem a importância da utilização das 

Linguagens Documentárias na organização da informação independente do método (indutivo 

ou dedutivo) a ser utilizado, bem como demonstram a preocupação como o usuário. 

Diferentemente do que acontece na CI, a museologia, no que se refere ao tratamento 

documental, esteve muito mais atenta a assegurar o controle e a posse dos objetos do que à 

disponibilização de informações aos possíveis usuários. Pode-se inferir que o problema do 

acesso não foi, então, resolvido.   

As referidas autoras destacam o caráter linguístico-semântico do trabalho com a 

documentação. Não há como indexar, organizar e disponibilizar a informação sem realizar 

procedimentos de tratamento identificados com a Análise Documentária e teorizados com a 

Linguística Documentária. Trata-se de perseguir o objetivo de disponibilizar 

democraticamente o acesso à informação, além de organizar os acervos propriamente ditos, 

associando conhecimento teórico à definição de procedimentos práticos. Os resultados desse 

trabalho para a sociedade, se traduzem na possibilidade de acesso à informação, como 

também de realizar escolhas.  

A atividade de documentação em museus passa inicialmente pela classificação dos 

objetos com base em categorias de conhecimento. “Classificar é então escolher uma entre 

outras classificações logicamente possíveis procurando encontrar, para a escolha feita, um 
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conjunto de razões suficientes” (POMBO, 1998, p. 08). Se essa classificação não tem suas 

bases identificadas e fica a cargo do profissional, não há chances de que funcione 

efetivamente como representativa da coleção e como meio de acesso à informação sobre ela. 

A proposta da Linguística Documentária, ao associar os procedimentos documentários aos 

terminológicos, permite conferir referências concretas à escolha das designações e dos 

conceitos, substituindo formas de atribuição arbitrária de termos e seus significados por uma 

baseada na observação concreta dos discursos dos domínios. 

Há muito tempo a CI, realiza reflexões sobre a construção de linguagens 

documentárias que auxiliam na indexação e ajudam no processo de organização das 

informações para sua efetiva recuperação, pensando não apenas na função interna das 

instituições que trabalham com documentos, mas também tentando resolver impasses ligados 

às dificuldades do usuário do sistema. É chegada a hora, conforme sugere Smit, das três irmãs 

resolverem os impasses que as distanciam, buscando uma troca de experiências e o 

compartilhamento de metodologias. Essa ação certamente acarretaria um rico questionamento 

acerca dos problemas internos e específicos de cada área, ao trazer novas possibilidades de 

solução para antigos problemas ou, ao menos, debates. 

Quando avaliamos a atitude normalizadora de se estabelecer critérios gerais para o 

desenvolvimento e aprimoramento das ações museais vivenciadas, conforme exposto, pela 

Espanha, é preciso ressaltar que essa atitude surge no Brasil, em instância federal, apenas no 

ano de 2009 com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que objetiva orientar as ações 

museológicas desenvolvidas no país. Antes, as instituições federais estavam ligadas 

juridicamente ao IPHAN que apresenta, no seu histórico, diversos avanços e retrocessos em 

relação às ações museológicas de documentação, em parte justificáveis, no que se refere ao 

tratamento documental das coleções.  

O desenvolvimento do trabalho permitiu verificar que o caminho percorrido pela 

Documentação na Ciência da Informação diverge completamente do cursado pela Museologia 

no Brasil. Ainda distante de afirmar seu campo nocional, a Museologia segue tentando 

estruturar suas atuações que, em documentação, ainda carecem de reflexão teórica e de 

procedimentos práticos. Essa disciplina tem sua historicidade marcada por inúmeras tentativas 

de estruturação que, quase sempre, desenvolvidas de maneira isolada, resultam em pequenos 

avanços que não a fortalecem como área e muito menos como ciência. 
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Pode-se afirmar que a museografia, ao menos no Brasil, tem seu desenvolvimento 

marcado quase que exclusivamente por atitudes empíricas, razão pela qual ela tem um 

reduzido avanço, no sentido de sistematizar procedimentos de documentação em museu. As 

suas iniciativas, presas à idéia da univocidade do objeto museal e pautadas apenas na 

observação e interpretação do técnico do museu, que é extremamente variável, não 

corroboram ao desenvolvimento de métodos de ordenamento generalizáveis para a 

documentação de acervos, bem como reforçam seu afastamento das áreas afins (arquivologia, 

biblioteconomia e ciência da informação). 

Concluindo, podemos afirmar que, embora a museografia no Brasil, por muito 

tempo, tenha deixado de reconhecer o conhecimento construído por essas áreas, bem como 

não tenha criado oportunidades de interlocução, atualmente há iniciativas que buscam 

estabelecer esses diálogos. 
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Anexo 1: 

“Interpretando os sentimentos do seu pranteado fundador Mons. Flaviano Osório 

Pimentel, que soube aliar ao zelo de sacerdote o amor às tradições, a Diretoria do Instituto 

Feminino da Bahia, está dispensando cuidados especiais ao Museu de Arte Antiga Feminina. 

Por ocasião do 1º Congresso Eucarístico Nacional, graças ao concurso de distintas 

famílias baianas, o Instituto Feminino da Bahia organizou interessante exposição de arte 

antiga, em que figuravam objetos de subido valor, muitos dos quais pertenceram à nobreza de 

antanho. Desde então, a diretoria do Instituto Feminino da Bahia trabalha para dotar a Bahia 

de um Museu digno do seu passado e, para isso, conta com a cooperação de V. Excia. 

Recebemos com prazer peças antigas de vestuários, leques, lenços, pentes, terços, 

livros de missa, tudo enfim que a moda consagrou em era distante, assim como trabalhos 

manuais: bordados, flores, pinturas, etc., que serão cuidadosamente expostos em ambiente 

apropriado e com as indicações precisas. 

Muito nos desvaneceria contar com a simpatia de V. Excia no sentido de transmitir 

às pessoas amigas o ideal do Instituto, que deseja conservar tudo quanto de interessante nos 

fale do passado. 

Julgando imprescindível, para conhecimento dos vindouros, colecionar modelos de 

vestidos e adornos, de todas as épocas, dirigimos um apelo especial a V. Excia no sentido de 

confiar ao Instituto o que a moda passada e a atual criaram, e que V. Excia julgar digno de 

conservação” (Acervo institucional da Fundação Instituto Feminino da Bahia). 
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Anexo 2 

  
Museu do Traje e do Têxtil – Fundação Instituto Feminino da Bahia 
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Anexo 3 

  
Museu do Traje e do Têxtil – Fundação Instituto Feminino da Bahia 
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Anexo 4 

  
Museu do Traje e do Têxtil – Fundação Instituto Feminino da Bahia 
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Anexo 5 

  
Museu do Traje e do Têxtil – Fundação Instituto Feminino da Bahia 
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Anexo 6 

  
Museu do Traje e do Têxtil – Fundação Instituto Feminino da Bahia 
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Anexo 7 

  
Museu do Traje e do Têxtil – Fundação Instituto Feminino da Bahia 
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Anexo 8 

  
Museu do Traje e do Têxtil – Fundação Instituto Feminino da Bahia 
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Anexo 9 

  
Museu do Traje e do Têxtil – Fundação Instituto Feminino da Bahia 
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Anexo 10 

  
Museu do Traje e do Têxtil – Fundação Instituto Feminino da Bahia 
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Anexo 11 

  
Museu do Traje e do Têxtil – Fundação Instituto Feminino da Bahia 

 


