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Resumo
O objetivo desta dissertação é reconstruir a formação e a trajetória da coleção de
modelos didáticos para o ensino de botânica, existente no Museu Louis Jacques
Brunet (MLJB), no período de 1893 a 1934. O museu está situado no antigo Liceu
Provincial, atualmente denominado Escola de Referência Ginásio Pernambucano
(EREMGP), na cidade do Recife-PE. Fundado em 1825, recebeu destaque pela
qualidade do ensino secundário, no final do século XIX e início do XX, por adotar
metodologia pedagógica moderna, fundamentada na observação direta das coisas e
experimentações em atividades laboratoriais pelos alunos. O objeto de estudo é um
conjunto de 139 modelos didáticos (objetos) para o ensino de botânica fabricados por
empresas da França, Itália e Alemanha. Esses modelos didáticos são representações
de: morfologia do caule, raiz, folha e flor; plantas de polinização; dos fungos e dos
cogumelos. Para o estudo foi selecionado o método desenvolvido por Lourenço e
Gessner (2012), que visa gerar elementos para a compreensão da trajetória da
coleção museológica em análise. Para isto, foram consultadas fontes textuais;
catálogos comerciais dos fabricantes; Base de dados; Acervo de jornais (Diário de
Pernambuco e Jornal do Recife); Documentos histórico-administrativos e
museológicos; Iconografia do colégio e a própria coleção de botânica como fonte
material. Os parâmetros que vêm sendo estabelecidos neste estudo poderão ser
referência, posteriormente, tanto para as atividades do MLJB quanto para outras
coleções e museus com essa mesma tipologia relacionada as antigas práticas de
ensino, pois a conclusão dos estudos resultou em quatro frentes de atuação. Em um
primeiro momento, uma reflexão em torno da formação dos museus escolares e suas
coleções didáticas durante o final do século XIX e XX. Em seguida, uma pesquisa
histórica sobre eventos que foram difusores na propagação dos museus nas escolas
e coleções didáticas em um contexto internacional e nacional. Foi também
desenvolvido um modelo de ficha catalográfica que sistematiza as informações da
pesquisa museológica nessa tipologia de coleção em foco. Além disso, remontamos
um catálogo com informações individualizadas do objeto museológico e da coleção
salvaguardados no MLJB.
Palavras-chaves: patrimônio escolar; cultura material escolar; museu escolar;
modelos didáticos; ensino de botânica; documentação museológica
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Abstract
The objective of this dissertation is to reconstruct the formation and trajectory of the
collection of didactic models for teaching Botany, existing at the Louis Jacques Brunet
Museum (MLJB), from 1893 to 1934. The museum is located in the former Provincial
High School, currently called School Reference Gymnasium Pernambucano
(EREMGP), in the city of Recife-PE. Founded in 1825, marked by the quality of
secondary education in the late 19th and early 20th centuries, for adopting modern
pedagogical methodology, based on the direct observation of things and
experimentation in laboratory activities by students. The object of study is a set of 139
didactic models (objects) for teaching botany manufactured by companies in France,
Italy and Germany. These didactic models are representations of: stem, root, leaf and
flower morphology; pollination plants; fungi and mushrooms. For the study, the method
developed by Lourenço and Gessner (2012) was selected, which aims to generate
elements for understanding the trajectory of the museum collection under study. For
this, textual sources were consulted; manufacturers' commercial catalogs; Data base;
Newspaper collection (Diário de Pernambuco and Jornal do Recife); Historicaladministrative and museological documents; The school's iconography and the Botany
collection itself as a material source. The parameters that will be changed in this study
will be a reference, later, both for the activities of the MLJB and for other collections
and museums with the same typology related to old teaching practices, since the
conclusion of the studies resulted in four fronts of action. At first, a reflection around
the formation of school museums and their didactic collections during the late 19th and
20th century. Then, a historical research on events that were disseminated in the
propagation of museums in schools and didactic collections in an international and
national context. A cataloging model was also developed that systematizes the
information of museological research in this type of collection in focus. In addition, we
have reassembled a catalog with individualized information on the museological object
and the collection safeguarded in the MLJB.
Keywords: school heritage; school material culture; school museum; didactic models;
botany teaching; museological documentation
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INTRODUÇÃO
Esta dissertação tratará sobre pesquisa museológica em coleções de modelos
didáticos para o ensino de botânica. Para tanto, de forma interdisciplinar, procura-se
oferecer subsídios, contribuindo para melhor responder às questões existentes na
Museologia, História da Educação e História da Botânica no que diz respeito à
formação e aos usos de coleções desse tipo de modelo didático. A coleção
investigada está localizada no Museu de História Natural Louis Jacques Brunet –
MLJB – situado na cidade do Recife, em Pernambuco.
O museu responsável pela salvaguarda da coleção museológica encontra-se
localizado na atual Escola de Referência em Ensino Médio Ginásio Pernambucano
(EREMGP), antigo Liceu Provincial1. A periodização da pesquisa é referente aos anos
de 1893 a 1934, período em que as diretrizes de ensino, em prol de uma educação
moderna, faziam exigências do uso de objetos para a realização de experimentações
em gabinetes e em laboratórios presentes nas instituições de ensino. Para responder
às necessidades deste modelo de ensino moderno, formaram-se as coleções
didáticas nas escolas, no século XIX (ALCÂNTARA, 2018; 2014).
A tipologia de museu estudado nesta dissertação – Museu de História Natural
-, inserido na escola e composto por coleções didáticas - é o único existente
atualmente, na cidade do Recife-PE, conforme é postulado nos estudos de Ribeiro
(2016). Nas investigações realizadas no curso de graduação em Museologia, foi
possível identificar que o responsável pela iniciativa de formação do acervo didático
do EREMGP foi o naturalista Louis Jacques Brunet. Em dias atuais, o acervo é
composto por coleções didáticas sobre História Natural, que passaram pelo processo
de musealização (BRUNO, 2015).
Em estudo sobre a trajetória profissional de Louis Jacques Brunet, responsável
pela organização inicial do Museu e das coleções didáticas de taxidermia no museu
do Ginásio Pernambucano, recorremos às pesquisas de Araújo (2011); Lopes (2009)
e Montenegro (1979). O naturalista nasceu em Moulins, na França, em 1811, teve a

1

O colégio estudado ao longo de sua história passou por várias modificações em seu nome, a saber:
Liceu Provincial (1825); Gymnasio Pernambucano (1855); Instituto Benjamin Constant (1893);
Gymnasio Pernambucano (1899); Colégio Estadual de Pernambuco (1935) e por fim, Ginásio
Pernambucano (1975) (MONTENEGRO, 1979).

1

Filosofia Natural (História Natural) como formação profissional. Atuou como docente
nas disciplinas de História Natural e Música, antes de chegar ao Brasil. Em 1852,
desembarcou em Pernambuco, com o objetivo de pesquisar sobre a fauna e a flora
da região do Norte do país, porém, ao realizar seu desembarque na primeira escala
no Estado pernambucano fica admirado com a natureza do local e decide permanecer,
para poder melhor estudar a vegetação de Pernambuco. Após três anos de
permanência na Região, torna-se professor responsável da 2ª Cadeira de Ciências
Naturais do Colégio Ginásio Pernambucano (GP), em 1855. De forma associada à
sua atividade docente, o naturalista empenha-se na organização do Museu e numa
coleção didática de História Natural no GP. Essa coleção foi formada através das suas
expedições pelo Nordeste e em contato com outros naturalistas localizados nas
demais Regiões e fora do país. Além de se dedicar à formação dessas coleções, Louis
Jacques Brunet, em 1860, atuou no Museu Nacional do Rio de Janeiro (RJ), com o
cargo de naturalista viajante e, em sua atividade, colaborou com a ampliação da
coleção de minerais e rochas daquela instituição museológica. No ano seguinte,
ocorreu uma tentativa em contratá-lo para o Instituto Imperial Baiano (IIBA), porém,
não teve sucesso. Em 1863, pede demissão do Ginásio Pernambucano para colaborar
com a organização das salas de laboratórios e o planejamento do currículo das
disciplinas de História Natural, Química, Engenharia, Matemática e Meteorologia do
IIBA. As atividades de Louis Jacques Brunet não se limitavam só às terras brasileiras,
mas também ele tinha contato direto com a Société d’Acclimatation de Paris e foi
premiado por essa mesma sociedade, em 1874.
A coleção museológica de que vamos tratar formou-se posteriormente,
podendo ser considerada como um desdobramento das iniciativas de Brunet. Em
2004, essa coleção passou pela atividade de catalogação do acervo museológico, sob
responsabilidade do museólogo Albino Oliveira. Nas considerações finais desse
trabalho, segundo o que consta no inventário do acervo da instituição museológica
pernambucana, existe um total de 3.911 (três mil novecentos e onze) itens
inventariados, que abrangem as áreas de conhecimento de Zoologia, Geologia,
Botânica, Arqueologia, Numismática e Corpo Humano. As tipologias dos objetos são
as mais variadas: podemos encontrar modelos didáticos de plantas, quadros
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parietais2, esqueletos, animais taxidermizados, artefatos arqueológicos, fósseis,
espécimes in vitro e moedas.
Em pesquisa in loco, entre 2015 e 2016, que foi realizada no contexto da
disciplina de graduação de Estágio Supervisionado I3 e Pesquisa de Iniciação
Científica4 tiveram início nossos estudos no MLJB, que dariam origem à presente
dissertação. Durante as atividades de investigação, realizadas na graduação, foi
possível observar as lacunas relacionadas à formação da sua coleção museológica e
o quanto isso afetava as atividades realizadas na instituição museológica
pernambucana. Por esse fato, viemos na tentativa de unir os resultados de nossas
investigações aos esforços que já vêm sendo realizados, ao longo do tempo, por
diferentes profissionais. Quisemos, então, somar uma contribuição para ampliar o
conhecimento que se tem sobre os modelos didáticos em questão, esperando que as
novas informações, contextualizações e interpretações, as quais trazemos, possam
ser veiculadas aos visitantes no espaço do Museu. Sendo assim, selecionamos, como
objeto de pesquisa dessa dissertação, a coleção de modelos didáticos para o ensino
de botânica.
Os modelos didáticos dessa coleção museológica são representações
referentes à Morfologia do caule, raiz e folha; Família do Reino fungi; Plantas de
polarização; Morfologia da flor. Um universo de 139 modelos didáticos para o ensino
de botânica. Ainda nas análises dos objetos didáticos, foram identificadas, por meio
das etiquetas de fabricantes ainda existentes na maior parte deles, as empresas
responsáveis pela sua fabricação, a saber: LES FILS D’ÉMILE DEYROLLE (França)
com 60 modelos didáticos e 3 quadros parietais; G.B PARAVIA EC (Itália) com 12
modelos didáticos; BRENDEL (Alemanha) com 31 modelos didáticos SCHUTZ2

Para Farias (2007), os quadros parietais são objetos que representam os conteúdos através de
representações gráficas e por serem expostos na parede da sala de aula passam a ter essa
denominação.
3
As atividades, sob orientação da Professora Emanuela Ribeiro, realizadas no estágio supervisionado
I, teve como campo de estudo as áreas de Museologia; Patrimônio Cultural de Ciências e Tecnologia
(PCCT) e Cultura Material em instituições de Ensino Fundamental e Médio, mais especificamente, o
Colégio Nóbrega e a Escola de Referência Ginásio Pernambucano. O estudo realizado fez parte do
projeto: “Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia em instituições de ensino e pesquisa de
Pernambuco: musealização, preservação e descarte no século XX”, vinculado a FACEPE, em
2015.
4
O projeto de iniciação de pesquisa intitulado “Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia em
instituições de ensino e pesquisa de Pernambuco: musealização, preservação e descarte no
século XX”, financiado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
(FACEPE), sob orientação da Profa. Emanuela de Sousa Ribeiro, durante o período de 2015 a 2016.
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MARKE (Alemanha) com 20 modelos didáticos. Além de 13 modelos didáticos sem
identificação do fabricante ou de origem.
A inscrição “Schutz-Marke” corresponde ao termo comercial “Marca registrada”
(COLEMAN, 1986, p.1054). Por constar em língua alemã, sendo a Alemanha um
grande fabricante de modelos didáticos, presumimos tratar-se de modelos de origem
alemã, embora, até o momento, não tenha sido possível identificar o fabricante.
Poderiam ser modelos devidos também a R. Brendel, como outros modelos existentes
na Coleção. Durante a pesquisa, porém, surgiu a possibilidade de os modelos em
questão serem devidos a um outro fabricante alemão, Victor Dürfeld, como veremos
adiante.
Este estudo, sobre o processo de formação da coleção museológica de
botânica, terá como resultado ampliar a discussão sobre o conceito de museu,
coleções e patrimônio, quando fazem parte do contexto escolar. Além de oferecer
subsídios para as demais atividades realizadas no setor da instituição museológica
em estudo, como por exemplo: pesquisa museológica em coleções e documentação
museológica em modelos didáticos semelhantes aos que estamos estudando nesta
dissertação.
Nesta perspectiva, torna-se fundamental compreender a trajetória da coleção
de modelos didáticos dos estudos de Botânica. Para isso, foram realizadas as
seguintes etapas no estudo, a saber:
▪

Primeiramente, foi necessário realizar pesquisas para datar o período
em que os modelos foram adquiridos e utilizados na escola, chegandose ao estabelecimento do período entre 1893 e 1934. A partir disso, para
melhor compreender o caso em estudo, buscamos inseri-lo no contexto
nacional e local, no qual se deu a formação de coleções dessa natureza
em escolas (e museus escolares para ensino), estimulada por políticas
públicas na área de Educação;

▪

Desenvolvimento de estudo de cultura material escolar sobre a coleção
de Botânica no Ginásio Pernambucano, que auxilie no melhor
entendimento dos conjuntos que a compõem, para melhor embasar sua
musealização.
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▪

Análise de documentos e fotografias do GP em torno do tema da
coleção de modelos didáticos de botânica, no período de 1893 a 1934,
visando compreender sua produção e seu uso museológico no contexto
escolar em análise.

Inicialmente, a partir do referencial teórico adotado no campo de Patrimônio, Museus
e Coleções, tratamos dos conceitos de Cultura Material Escolar, Patrimônio Escolar e
Museu Escolar, com os quais vamos trabalhar, resultando em um melhor
entendimento sobre o contexto e a função desses bens culturais no ambiente da
escola.
A propósito de se aprofundar nos estudos da relação do homem com o objeto
no espaço/museu, selecionamos o conceito de Fato Museológico/ Fato Museal
desenvolvido por Waldisa Rússio (BRUNO coord., 2010), na tentativa de entender no
período a ser investigado, como seria a relação entre a comunidade escolar do
Ginásio Pernambucano e sua coleção museológica formada por antigos objetos
didáticos.
Assim, provocando em torno do objeto musealizado vários questionamentos e
novos valores que estejam relacionados com a comunidade. A relação do homem e
objeto é catalisada pelo museu, atuando de acordo com o conceito de Fato
Museológico, que para Waldisa Rússio (BRUNO coord., 2010), estabelece o
reconhecimento e a preservação da identidade da sociedade dentro da instituição
(museu). Sendo assim, os museus que detêm a cultura material de ensino são
denominados de Museus Escolares e estabelecem uma relação estreita com os
patrimônios escolares, posto que permitem a preservação de uma dada cultura
escolar, bem como para os estudos da Museologia essa investigação implica
diretamente em um alargamento de conceito e tipologias de museus e coleções. Além
disso, coloca a pesquisa científicas como a centralidade de todo o processo
museológico a ser realizado na metodologia e extroversão da cadeia operatória da
Museologia.
No campo da História da Educação, serão referenciais os estudos de VIDAL
(2012; 2009a; 2009b), SOUZA (2013; 2008) e ALCÂNTARA (2018a; 2018b; 2014). As
autoras desenvolvem pesquisas sobre os museus e os patrimônios que estão
5

inseridos nas escolas. Seus trabalhos permitem entender o contexto museológico que
os museus e a educação estavam vivenciando, no final do século XIX e início do XX.
Período este marcado pelo progresso e pelo ensino científico, no qual as coleções de
museus eram concebidas como ferramentas imprescindíveis para lecionar os
conteúdos em sala de aula.
Debruçando-nos sobre esse desafio, nossa proposta de pesquisa buscará
traçar a história da coleção de modelos didáticos do ensino de botânica do museu
estudado, no sentido de apontar as informações intrínsecas5 e extrínsecas6 do objeto,
para contribuir para um maior conhecimento do acervo museológico em estudo. Para
isto, será usada a metodologia sobre estudo de coleções museológicas desenvolvida
por Lourenço e Gessner (2012), que propõe aprimorar a atividade de documentação
museológica em acervos científicos e tecnológicos, para oferecer aos seus visitantes
e pesquisadores as informações referentes à história dos objetos, sua função,
materialidade, narrativas da instituição sobre eles e os sujeitos envolvidos através de
pesquisas científicas.
A dissertação será desenvolvida em quatro capítulos. Essa organização
possibilitará ao leitor uma melhor contextualização dos procedimentos de execução
da pesquisa. As etapas têm um diálogo direto com as linhas teóricas e metodológicas
que foram selecionadas durante a feitura dessa investigação. Para isto, o início do
estudo apresenta a contextualização teórica sobre o objeto de estudo – Patrimônio
Escolar e Museu Escolar. Em seguida, contextualiza a inserção e a comercialização
dos objetos didáticos, ademais mapeia as empresas responsáveis pela fabricação
desses materiais usados em escolas brasileiras na Exposição Pedagógica ocorrida
no Rio de Janeiro, em 1883. Depois, serão apresentadas as etapas da metodologia
selecionada para a pesquisa e como se deu o desenvolvimento da ficha de
catalogação; ferramenta principal para sistematizar as informações levantadas
durante o nosso estudo. Por fim, por meio de uma pesquisa museológica, serão
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Segundo Ferrez (1994, p.4), as informações intrínsecas estão relacionadas às características físicas
do objeto.
6
As [informações] extrínsecas, denominadas por Mensch (1987) de informações documental e
contextual, são aquelas obtidas de outras fontes que não o objeto e que só muito recentemente vêm
recebendo mais atenção por parte dos encarregados de administrar coleções museológicas. Elas nos
permitem conhecer os contextos nos quais os objetos existiram, funcionaram e adquiriram significado
e geralmente são fornecidas quando da entrada dos objetos no museu e/ou através das fontes
bibliográficas e documentais existentes (FERREZ, 1994; p.4).

6

apresentados os resultados alcançados sobre a trajetória da coleção museológica
presente no acervo do MLJB, de acordo com cada fabricante.
O capítulo 1, consiste na revisão teórica destinada a situar a pesquisa, seus
referenciais e conceitos adotados, especialmente sobre o que se entende da prática
do museu em escolas no final do século XIX. É com os resultados levantados nessa
etapa do trabalho que se percebe a relevância em estudar a coleção de modelos
didáticos para o ensino de botânica na área da museologia, em diálogo estabelecido
com a história da educação, no campo dos estudos da cultura material escolar.
Portanto, a pesquisa proporcionará subsídios para uma reflexão sobre os museus, as
escolas e as coleções didáticas, durante o período em estudo.
No capítulo 2, procura-se um aprofundamento nos estudos sobre a Exposição
Pedagógica, realizada no Rio de Janeiro, em 1883, visando a uma contextualização
das coleções didáticas, no plano mais amplo de políticas e investimentos nacionais
em educação. A investigação sobre esse evento possibilita compreender as modernas
diretrizes do ensino brasileiro, que adotavam objetos didáticos para elucidar os
conteúdos em aula. A realização desta investigação possibilitou conhecer os temas
trabalhados em torno das melhorias do ensino para as crianças brasileiras, bem como
a formação do campo docente e os fornecedores responsáveis por apresentar os
objetos didáticos, considerados modernos na época. Os resultados alcançados foram
relevantes para o mapeamento da inserção desses fabricantes nos colégios
brasileiros. A maior relevância desse estudo se deu na identificação de empresas
participantes da Exposição Pedagógica, que estão presentes na coleção didática em
estudo. Sendo assim, as fontes consultadas são de registros bibliográficos,
documentação textual, iconográfica e registros em jornais sobre a exposição
pedagógica e suas ressonâncias em prol do desenvolvimento educacional brasileiro
no século XIX. É importante ressaltar que devido a pandemia do Covid-19 não
possível ter acesso aos arquivos da Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)
e do Arquivo Nacional para melhor compreender como se deu as documentações
produzidas durante o planejamento e realização da Exposição Pedagógica.
No capítulo 3, será apresentada a metodologia selecionada para a realização
deste estudo. O método desenvolvido por Lourenço e Gessner (2012) permite
proporcionar um aprimoramento das informações contidas na documentação
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museológica, recortes de jornais e documentações histórico-administrativas relativos
à coleção didática em estudo que foi produzido pelo GP. Os objetos analisados serão
investigados por quatro perspectivas, são elas: história dos objetos, no contexto de
sua função; materialidade; narrativas institucionais e de seus sujeitos; além de
apresentar os primeiros resultados da primeira etapa da metodologia de estudo
selecionada. Para a sistematização das informações que foram alcançadas durante a
pesquisa na coleção é que desenvolvemos uma ficha de catalogação específica que
possibilita a apresentação dos resultados dos estudos dos acervos. A formatação dos
campos dessa documentação museológica segue as etapas apresentadas no método
de estudo de coleções feito pelos autores supracitados e está em consonância com
as normas de gestão de acervos no que tange a documentação museológica do
SPECTRUM (Standard Procedures for Collections Recording Udes in Museums) e as
orientações de campos para ficha de catalogação do CIDOC (Comitê internacional de
documentação).
No capítulo 4 desta dissertação, são expostos os dados dos estudos realizados
na coleção de botânica. Os resultados alcançados permitem identificar as empresas,
a funcionalidade, a materialidade, as narrativas institucionais e os sujeitos sobre a
coleção de modelos didáticos para o ensino de botânica. A organização dessas
informações foi feita durante o preenchimento da ficha de catalogação apresentada
no capítulo anterior. Em suma, a realização desta etapa de pesquisa permite oferecer
subsídios para conhecer e aprimorar as atividades do Museu em que as coleções
didáticas estão localizadas, ou seja, a musealidade dos modelos didáticos em estudo.
Além disso, a sistematização dos resultados de pesquisa na ficha de catalogação
resulta em um catálogo que tem como eixo central a coleção museológica estudada.
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Capítulo 1. Cultura material e cultura material escolar: O estudo dos
objetos didáticos usados em escolas
O estudo de objetos didáticos musealizados leva-nos a refletir sobre questões
conceituais da Museologia e da Cultura Material, em especial da Cultura Material
Escolar. O processo de musealização (BRUNO, 2015)7 dos objetos didáticos promove
uma variação de uso. Ele deixa de ser exclusivo para as atividades de ensino, para
se tornar um bem cultural, após atribuição de valor cultural que lhe é conferida. Após
ser inserido nos museus, depois de sua musealização, passa a receber interpretações
e se torna patrimônio cultural da sociedade à qual pertence.
Para melhor entender esta mudança do objeto de seu contexto original para o
museu, teremos como referência os estudos do historiador Ulpiano Bezerra de
Meneses (1998). Em suas investigações, ele esclarece o uso destes materiais para
além de seu contexto comum e a sua inserção em atividades com fins científicos,
quando são entendidos como fonte de estudo pelos historiadores e demais
pesquisadores voltados para investigações dos acervos museológicos. Ao objeto é
atribuído o valor de documento, segundo Barbuy (2008), podendo-se falar em “Objetodocumento”.
Ainda segundo Meneses (1998), os estudos dos objetos partem do objetivo em
poder (re)construir a memória de uma dada sociedade. Essa (re)construção acontece
inicialmente pela estrutura física, em face dos questionamentos a serem feitos pelo
pesquisador. A forma de correlacionar as características físicas do objeto e os seus
significados nas pesquisas são feitas da seguinte forma:
[...] a matéria prima, seu processamento e técnicas de fabricação, bem como
a morfologia do artefato, os sinais de uso, os indícios de diversas durações,
e assim por diante, selam, no objeto, informações materialmente observáveis
sobre a natureza e propriedades dos materiais, a especificidade do saberfazer envolvido e da divisão técnica do trabalho e suas condições
operacionais essenciais, os aspectos funcionais e semânticos - base
empírica que justifica a inferência de dados essenciais sobre a organização
econômica, social e simbólica da existência social e histórica do objeto. Mas
“[...] O “processo de musealização” [...] diz respeito aos sistemas museológicos de administração
da memória. [A administração da memória que ocorre pela elaboração dos] processos de
representação do real e estabelece estratégias de educação para a memória e para o patrimônio.
Este campo também tem sido interpretado como um universo gerador de divisas econômicas, ou
por seu tradicional vínculo com a valoração do patrimônio que está sob sua guarda, ou pelo fato de
gerar fluxos turísticos e de lazer, alavancando economias locais ou globalizadas” (BRUNO, 2015;
p.3-7).
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como se trata de inferência, há necessidade não apenas de uma lógica
teórica, mas ainda do suporte de informação externa ao artefato
(MENESES,1998, p.91).

Dessa forma, um maior entendimento sobre os objetos leva a essa
necessidade de associar as informações físicas e metafóricas. Neste sentido, o
estudo da cultura material possibilita compreender os objetos em sua particularidade
e nas relações sociais em que está inserido.
As construções das narrativas dos objetos são apresentadas e formadas na
sociedade com auxílio dos museus. A relevância de se utilizar dos estudos da cultura
material nas coleções museológicas permite salvaguardar uma memória coletiva,
através de um melhor entendimento do objeto. Segundo a museóloga Cristina Bruno
(2007), os estudos nas coleções museológicas possibilitam refletir sobre o espaço,
os sentidos e os valores atribuídos aos objetos, quando estão em seus locais de
origem.
A realização de estudos de cultural material nos objetos museológicos
[...]continuam apresentando interpretações e contribuindo para a construção
da historicidade de nossos percursos e as instituições museológicas ainda
desempenham um papel social, não só preservando as expressões materiais,
mas produzindo e disseminando o conhecimento, participando dos processos
educacionais e, especialmente, interagindo com os diferentes contextos
socioculturais, mediante a valorização das noções e ações ligadas ao
despertar das sensações de pertencimento, a explicitação da importância do
respeito à diversidade e a indicação sobre os vetores que nos levam a
compreender a alteridade cultural (BRUNO, 2007; p.17-18).

Os resultados desses estudos de cultura material em acervos museológicos,
além de trazer informações sobre a morfologia do objeto, são entendidos nas
reflexões de Barbuy (2006) como a possibilidade de compreender a materialidade de
uma cultura que está sempre em metamorfose. Ou seja, Barbuy (2006; p. 24) define
os estudos de cultura material não só como a investigação de objetos, mas, sim, de
todas as fontes de investigação que permita entender dos “universos materiais”. Esse
universo dos materiais pode estar relacionado “[...] a ideias, valores e padrões de
várias ordens [...] a serem apreendidos pela perspectiva da cultura material
(BARBUY,2006; p.25)”.
Sendo assim, reconstruir a história do museu e dos objetos de ensino em foco
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e, principalmente, a história da formação da coleção de modelos didáticos para o
ensino de botânica e, associadamente, compreender parte do processo educacional
em Pernambuco no período em estudo. Para isto, a pesquisa se dedica a investigar
os objetos didáticos no campo já firmado com o nome de Cultura Material Escolar
(SILVA et al., 2018; ALCÂNTARA, 2018; 2014; ESCOLANO BENITO, 2012).
Sobre Cultura Material Escolar, Escolano Benito postula que:

[...] [são] ações [que] se materializam nos espaços, objetos, ícones e
textos que fazem parte do patrimônio histórico-educacional. [...]Eles
configuram a base etnográfica sobre a qual construir,
intersubjetivamente, campos metafóricos nos quais residem as chaves
da hermenêutica histórica. [...] cabe ressaltar que o patrimônio
histórico-educacional tornou-se nos últimos anos um componente
essencial da formação histórica dos cidadãos (ESCOLANO BENITO,
2012; p.12.Tradução nossa)8.

Para completar nossas discussões acerca da Cultura Material Escolar, é
enfatizado nos estudos de Alcântara (2018) que a investigação desses objetos
didáticos são muito mais que: “[...] pistas dos modelos e práticas pedagógicas, dos
usos dos espaços e tempos escolares (ALCÂNTARA, 2018; p.243)”. Por
conseguinte, os resultados das pesquisas sobre objetos didáticos se tornam fontes
para uma melhor compreensão da cultura material e imaterial das instituições de
ensino, conforme são apresentados pela mesma autora.
Os estudos sobre as culturas escolares permitem conhecer o quanto estas
instituições de ensino são locais, refletindo as relações sociais. Esse interesse em
investigar as escolas do século XIX, sua cultura material escolar e os métodos
pedagógicos adotados pelos colégios em Pernambuco vem a ser objetos de estudos,
para caracterizar a formação da identidade cultural e educacional destes espaços de
ensino no Estado. Portanto, compreendendo as escolas como fontes geradoras de
seu patrimônio cultural é que pretendemos, a seguir, estudar esses bens culturais

8Texto

original: “[...][son] acciones [que] se materializan en los espacios, objetos, iconos y textos que
forman parte del patrimônio histórico-educativo. [...] Ellos configuran la base etnográfica sobre la que
construir, intersubjetivamente, campos metafóricos en los que residen las claves de la hermenêutica
histórica. [...] conviene subrayar que el patrimônio histórico-educativo se ha constituído en los últimos
años en un componente essencial de la educación histórica de los ciudadanos (ESCOLANO BENITO,
2012; p.12)”.
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formados no GP, entre o período de 1893 a 1934.

1.1 O Patrimônio das escolas: uma revisão conceitual
As pesquisas sobre o patrimônio nas escolas ainda são recentes no contexto
nacional. Os profissionais interessados em investigar a identidade cultural das
instituições de ensino, em sua grande maioria, são os historiadores da educação
(SILVA et al. 2018; VIDAL, 2009, 2013; ZANCUL, 2005; SOUZA, 2013, 2008;),
conforme são apontados nos estudos de Souza (2013). Em virtude dos trabalhos
realizados nesta área resultam as ações de salvaguarda, fruição e pesquisas sobre
a Cultura Material Escolar.
O estudo sobre a cultura das comunidades escolares possibilita
compreender as peculiaridades que existem em cada escola. Deste modo, as
pesquisas voltadas para a salvaguarda do patrimônio da escola recebem destaque
pela relevância histórica, cultural e social que estes bens culturais contêm (SOUZA,
2013; ESCOLANO BENITO, 2018; 2012). Os seus resultados nas pesquisas sobre
o patrimônio escolar devem ser de domínio público, no qual os acadêmicos são
responsáveis por comunicar esses estudos, em consonância ao pensamento de
Escolano Benito (2018).
Mesmo com toda a riqueza de informações contidas nas escolas, as
primeiras investigações no campo já apontam problemas de definição teórica, além
da precária condição de conservação das documentações e dos bens culturais,
geralmente encontrados nas instituições de ensino. Estas dificuldades localizadas
sobre o campo de pesquisa são apontadas nos estudos de Souza (2013).
Inicialmente, para apresentar os problemas terminológicos sobre o
patrimônio localizado nas escolas, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o
tema. Nesta etapa, o que mais chamou-nos a atenção foi a peculiaridade existente
na terminologia em diferentes países. É possível observar a variedade do conceito:
Em língua espanhola, tem-se encontrado, com frequência, termos
como patrimônio histórico-educativo e patrimônio educativo.
[Em Portugal os estudos sobre este patrimônio estão denominados
de Patrimônio Educativo]. Em língua francesa, comumente, se
encontra o termo patrimônio escolar. No Brasil, recentemente foi
proposto o termo “patrimônio histórico escolar (ALVES, 2016;
p.49; ZANCUL, 2013 grifos nossos).
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Assim, serão apresentadas a seguir as nuances conceituais que permeiam
o contexto nacional e internacional das pesquisas sobre patrimônio na escola. Essa
apresentação da terminologia será relevante para selecionar a que mais se adequa
ao estudo deste trabalho de dissertação.
Nos estudos dos países hispânicos, o patrimônio nas escolas é denominado
por Patrimônio Histórico Educativo. Conforme postulam Cristina Yanes Cabrera e
Guadalupe Gordilho:
[...] o patrimônio histórico-educacional se fundamenta e se constrói
como parte dos processos culturais ao inverso dos elementos
materiais e simbólicos, mediados por um discurso que pressupõe
uma seleção e construção simbólica da identidade sócio-histórica
educacional espanhola (re) interpretado, idealizado e reinventado
(CABRERA; GORDILHO, 2018; p.158.Tradução nossa)9

As questões voltadas para os estudos com este termo estão relacionadas
à preservação dos bens culturais materiais e imateriais que possam compor a
identidade da escola. As atividades de investigação do patrimônio histórico escolar
permitem mostrar a vida das escolas, com potencialidade de ser patrimonializada
e/ou musealizada, conforme apontam os estudos das autoras supracitadas. A
realização do uso deste conceito de pesquisa permite aos investigadores
recorrerem a fontes variadas de pesquisas para que seja possível compreender o
processo pelo qual as escolas passaram durante as alterações ocorridas na área
do ensino.
Já o segundo conceito, Patrimônio Educativo, usado em Portugal:
[...] é variado e [com] dimensões muito diversas, sendo necessário
considerar que abarca materiais em suporte de papel,
correlacionados com os objetos referidos, como catálogos de
casas editoras, manuais de ensino, documentos de arquivo e
literatura articulada com o tema. A imprensa de educação e ensino
ocupa um lugar importante pela divulgação que faz destes objetos

Texto original: “[...] el patrimonio histórico-educativo se fundamenta e se construye como parte de los
procesos culturares a revés de elementos materiales e simbólicos, mediatizados por um discurso que
conlleva uma selección y construcción simbólica de la identidad sociohistórica educativa española (re)
interpretada, idealizada e reinventada (CABRERA; GORDILHO, 2018; p.158)”.
9
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e pelos artigos nos quais se aborda a sua utilização em sala de
aula (MOGARRO, 2012; p.91-92).

Este conceito ainda continua a ser relacionado aos espaços das escolas e
o modo no qual a comunidade escolar usa seus bens culturais. Os resultados das
pesquisas que utilizam essa expressão contribuem para a forma com que as
escolas salvaguardam a memória da sua comunidade escolar, no que concerne a
fruição da coleção didática existente na escola para a sociedade. Essa
comunicação pode ser realizada de várias formas como realização de exposições,
centros de documentações, centros de memórias, museus, trabalhos científicos
e/ou bancos de dados. Com a finalidade de exemplificar as ações realizadas com
o conceito de patrimônio educativo, apontamos o trabalho que vem sendo realizado
nas escolas de Portugal, o qual já resulta em um banco de dados com informações
sobre os antigos instrumentos didáticos das escolas participantes do projeto, bem
como os grupos de estudo coordenado por professores acadêmicos10.
Seguindo com os estudos sobre a diversidade conceitual do patrimônio das
escolas, iremos refletir sobre este termo diante dos estudos realizados na França,
recorrendo aos estudos de Maunier (2006) sobre Patrimônio Escolar. Para a
estudiosa, a terminologia abrange a preservação arquitetônica, o entendimento da
comunidade escolar enquanto espaço gerador de cultura, implementação de
políticas públicas, além dos valores a serem atribuídos a este patrimônio e o modo
de sua concepção.
É possível notar sobre este conceito – Patrimônio Escolar (MAUNIER,
2006) – algumas semelhanças e divergências com relação às expressões
supramencionadas. As semelhanças estariam relacionadas à diversidade, a qual
as comunidades e as instituições escolares apresentam entre os estudos de bens
culturais, sejam materiais ou imateriais, para compreender a identidade cultural
formada. No quesito de diferença, este conceito, comparado aos demais, propõe
pensar em questões de políticas públicas e o modo de atribuir o valor cultural a
estes bens culturais das escolas.
10

Para maiores informações acessar: http://edumuseu.sec-geral.mec.pt/default.aspx e consultar
também as pesquisas desenvolvidas, desde 2014, pelo Grupo de Estudo “S.E Cultura Material
Escolar” da Universidade Federa do Rio Grande do Sul.
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No contexto brasileiro, a solução para os problemas de terminologia do
campo de estudo é refletida por Souza (2013). Em seus estudos, a autora
questiona sobre o que seriam esses patrimônios e qual a importância de sua
preservação e salvaguarda para a educação. Assim sendo, ela recomenda
adicionar ao conceito de patrimônio o termo escolar, resultando, assim, o conceito
Patrimônio Escolar. Mesmo assim, ela acredita que esse conceito elimina os
“processos, práticas e materialidades educativas para além das escolas (SOUZA,
2013, p. 211)”.
Outra sugestão de Souza (2013) é a expressão Patrimônio Escolar no plural.
Esse conceito - Patrimônios Escolares - iria ampliar o uso de outras tipologias de
fontes para o estudo, sejam elas materiais ou imateriais musealizadas ou não.
Todavia, o espaço ficaria limitado a quaisquer instituições de ensino.
Para Souza (2013), seria melhor o uso do conceito de Patrimônio Histórico
Escolar, nos estudos da salvaguarda da memória educativa. Segundo ela, a
mudança não estaria relacionada exclusivamente às questões de semântica, mas
ao modo da formação e à preservação do patrimônio. O objetivo de salvaguardar
essa memória da educação, de uma forma que pudesse ampliar o espaço de
estudo, começaria a abrir para novos horizontes, que não sejam unicamente a
sala de aula e, sim, os espaços, ações, contextos culturais, políticos e
educacionais, vivenciados pela comunidade escolar.
Ao concordar com a abrangência do conceito formulado por Souza (2013),
Patrimônio Histórico Escolar, é possível associá-lo aos objetivos de investigação
desta dissertação.

1.2 Os museus nas escolas
Nesta etapa do trabalho, será apresentado o processo de implantação de
museus nas escolas, observando como os estudos museológicos podem contribuir
para a preservação da memória desses espaços de formação educacional e cultural,
chamados de Museu Escolar.
O interesse em estudar este tema, com o aporte da museologia, surgiu após
ler o texto do museógrafo Trigueiros, publicado em 1958. Na publicação, o autor já
mencionava a necessidade de investigar a criação dos museus escolares. Também
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já o apontava os problemas de terminologia acerca dessa tipologia de museu. Para
ele, tais problemas só seriam sanados depois que a Museologia se interessasse em
aprimorar suas atividades técnicas e teóricas para investigar a formação dos museus
e das coleções voltadas para o ensino nas escolas.
Ao se aprofundar sobre a importância da Museologia para as instituições de
ensino, recorremos aos estudos de autores como Felgueiras (2005), Possamai
(2019a, 2019b, 2015) e Barbuy (2018). Os resultados apresentados nos trabalhos
dessas autoras possibilitam compreender as práticas museológicas como
ferramentas de salvaguarda, comunicação, pesquisa da memória e dos bens
culturais produzidos e utilizados nas instituições de ensino. Compreendemos, assim,
o Fato Museal (Waldisa Rússio in BRUNO coord., 2010, p.123), no caso do Museu
Escolar, como relação da comunidade escolar com seus bens culturais e o seu
território (escola).
Com este novo espaço de atuação, a Museologia precisa criar um diálogo
entre os campos científicos da Pedagogia e da História, para contextualizar, em suas
atividades, a formação desses museus, diante de um determinado contexto na
educação, política e cultura da sociedade brasileira. Esta afirmação vai ao encontro
dos recentes estudos da historiadora Possamai (2019b; 2015). De acordo com os
pesquisadores que estudam este tema, museus nas escolas surgem como espaços
de ensino teórico e prático das disciplinas científicas (PETRY 2012, 2013; ALVES,
REIS, 2013; ALVES, 2016; TRIGUEIROS, 1958; BARBOZA; MELONI, 2018).
A denominação atribuída a esses locais são museu escolar ou museu
pedagógico. Ambos estão voltados para questões educacionais, todavia, apresentam
diferenças em sua atuação. No decorrer deste capítulo, serão explanadas as
diferenças e as semelhanças entre essas instituições museais.
O novo modo de ensinar estaria relacionado às mudanças vivenciadas pela
sociedade no século XIX. Segundo o historiador Antônio Paulo Rezende (1997), no
século XIX, vários setores da vida pública estavam em mudança, seja com relação
às questões sociais, educacionais, culturais ou governamentais. No contexto
educacional brasileiro, nas reformas de ensino nesse período, havia preocupação em
inserir no currículo escolar disciplinas voltadas para estimular e inserir os discentes
às práticas das pesquisas científicas, segundo Souza (2008). As relações entre
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escola e ciências também serão tratadas mais adiante.
Durante o levantamento teórico sobre os museus nas escolas (Museu
Escolar), foi possível perceber que o termo para se referir a estes espaços ainda não
está definido o bastante, pois, por vezes, é confundido com uma outra instituição
museal

(Museu Pedagógico), que tratava das questões relacionadas à formação

do professor (BARBUY, 2018; PETRY, 2012, 2013; ALVES, REIS, 2013; ALVES,
2019, 2016; TRIGUEIROS,1958).
Em um contexto geral, os museus nas escolas, atualmente, ressoam em locais
que tratam de questões históricas, voltadas à memória da instituição de ensino,
segundo Alves (2019; 2016). Nosso interesse por esse trabalho, no entanto, diz
respeito à concepção do final do século XIX e início do XX, em que o museu na escola
se volta para a formação de professores e alunos, segundo os autores já
supracitados.
Para apresentar o que se entende por museus nas escolas, recorremos a Petry
(2013). Em seus estudos, ela apresenta seis formas pelas quais, comumente, se faz
referência ao museu escolar: 1) Museu Escolar e/ou Museu Pedagógico; 2) Coleção
de objetos de ensino (Lições de Coisas); 3) Mobiliário; 4) Instrumento de ensino na
sala de aula; 5) Localização do museu na escola 6) Associação Auxiliar da Escola
(PETRY, 2013, p.31-38).
Elencar e refletir sobre esses sentidos permite ter um maior panorama da
construção deste conceito, ao longo dos anos, e selecionar o termo mais adequado
para ser atribuído à instituição museológica em estudo. Logo, essa variação estaria
relacionada ao seu contexto de “organização, discussões, [...] caráter prático
(metodologia) e teórico (PETRY, 2012, p. 82)”.
No primeiro modo para alusão aos museus nas escolas, Petry (2013; 2012)
esclarece que as duas maneiras, Museu Escolar e Museu Pedagógico, são tratadas
de forma comum para referenciar estes espaços, entretanto, segundo esta autora,
este não é o modo correto de se fazer. O museu escolar seria um espaço destinado
ao ensino da criança como, por exemplo, a sala de aula. Os materiais encontrados
no local podiam ser desenvolvidos por alunos e professores, ou fabricados por
empresas especializadas no ramo. Esses objetos didáticos eram sobre os conteúdos
da “flora, fauna e minerais de várias procedências, modelos para as aulas de
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anatomia (ALVES, 2019; p.106)”. No entanto, essas coleções didáticas deveriam
auxiliar o docente a lecionar os conteúdos das disciplinas de forma a despertar o
interesse do aluno por meio da experiência concreta. Esse modo de ensinar
recorrendo aos objetos estaria em consonância ao modelo moderno de ensino que
foi adotado por países como Estados Unidos, França e Brasil, no final do século XIX
(PETRY 2012, 2013; ALVES, REIS 2013; ALVES, 2016; TRIGUEIROS, 1958).
Nesse contexto, é possível destacar esta tipologia de museu – Museu Escolarcomo uma forma específica de recurso pedagógico. Nos estudos de Trigueiros
(1958), o planejamento estrutural deveria oferecer aos alunos e aos professores um
espaço que lhes permitisse desempenhar suas atividades da melhor maneira. Desta
forma, no texto do autor, é possível encontrar diretrizes

11
para o modo estrutural de

implementação do museu escolar na instituição de ensino.
O segundo museu, o Museu Pedagógico, apresentado ainda na primeira forma
de conceituar essas instituições museais, conforme os estudos de Petry (2012,
2013), é confundido, equivocadamente, com o que seria o Museu Escolar. A definição
desse outro museu é entendida por Trigueiros por ser uma instituição que:

[...] destina-se ao aprendizado dos professores e o seu acervo é
constituído de mobiliário escolar, projetos de prédios escolares e
material de ensino. Deve possuir uma biblioteca especializada,
arquivo e seção áudio- visual, de vez que se destina a mostrar a
evolução dos métodos de ensino e da aparelhagem para a sua
aplicação (TRIGUEIROS, 1958; p. 114).

Assim, a expressão Museu Pedagógico designaria um lugar de formação
dos professores, com exposição e comercialização dos mais modernos aparelhos
de ensino, conforme é apresentado pelos autores Trigueiros (1958) e Petry (2012,
2013). Ainda sobre os estudos dos dois autores supramencionados, essa tipologia
de museu estaria relacionada às questões de profissionalização dos docentes,
oferecendo a estes profissionais o que existe de mais atual em equipamentos,
livros e métodos pedagógicos para o campo de ensino.

11

Para maiores informações do perfil de público; Direção; Formação de acervo; Uso de cores;
Iluminação; Suporte Expográfico; Arredores do Museu; Assentos; Acervo a ser exposto e
Organização e formação do arquivo do museu escolar ver o trabalho de Trigueiros (1958).
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A relevância desta tipologia de museu é apresentada nos estudos de
Trigueiros (1958) por ser eficiente para a formação dos professores das escolas
de países como a França e o Chile. Na realidade brasileira, a formação destes
museus possibilitaria um corpo docente com mais acesso à especialização
profissional e uma maior interação com ideias pedagógicas de outros países.
Sobre a implementação e a relevância dos Museus Pedagógicos no país, é
necessário mencionar a existência de uma instituição museal matriz com esta
tipologia, fundada durante o final do século XIX, no Brasil. Atuando no campo da
educação e com a mesma ambiguidade de definição foi denominada, na época,
de Museu Pedagógico Nacional ou Pedagogium. Mais adiante - Capítulo 2 -, serão
apresentadas tanto a formação, quanto as contribuições dessa instituição museal
para a educação brasileira, de forma a relacioná-lo ao nosso caso em estudo.
A expressão Museu Escolar pode designar também um conjunto de objetos
destinados a elucidar os conteúdos teóricos nas aulas práticas (PETRY, 2013).
Iniciamos com fontes primárias, para compreender o que seriam esses objetos
denominados, em seu conjunto, como Museu Escolar. Foi necessário começar por
esses registros por percebermos a necessidade de mais esclarecimentos e as
próprias obras dos autores estudados durante o levantamento teórico, terem nos
remetido às seguintes fontes primárias: Dicionário de Pedagogia e Instrução
Primária, cuja autoria é de Ferdinand Buisson, figura de referência na Educação
francesa do século XIX e o documento produzido por Manoel José Pereira Frazão,
em 1884, publicado na ata do Congresso de Instrução no Brasil.
Para Ferdinand Buisson, em 1887:
[...] expressão museu escolar poderia se aplicar às coleções de toda
natureza, formadas pelo professor com vistas ao ensino. Mas o termo
é tomado geralmente dentro do seu sentido mais restrito, ele designa
sobretudo os objetos de ensino conhecidos pelo nome lições de
coisas. Um museu escolar é, portanto, uma coleção de objetos, alguns
naturais, outros fabricados, destinados a dar às crianças ideias claras,
exatas, de tudo que as rodeia (Buisson apud Petry, 2012, p.83).

As lições de coisas ficaria conhecida também por Método Intuitivo. Para
Valdemarin (2006; p. 02) essa metodologia de ensino era “[...] um conjunto de
procedimentos didáticos aos quais são creditadas possibilidades de inovação
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escolar, com reflexos positivos para a vida social e econômica”. Sobre os objetos
didáticos na vida social:
[...] [Esse método] foi concebido com o intuito de resolver o problema
da ineficiência do ensino diante de sua inadequação às exigências
sociais decorrentes [...] entre o final do século XVIII e meados do
século XIX. Ao mesmo tempo, [esse período] viabilizou a produção de
novos materiais didáticos [...]. Esses materiais, difundidos nas
exposições universais, realizadas [no] século XIX, com a participação
de diversos países [...] compreendiam peças do mobiliário escolar;
quadros negros parietais; caixas para ensino de cores e formas;
quadros do reino vegetal, gravuras, cartas de cores para instrução
primária; aros, mapas, linhas, diagramas, caixas com diferentes tipos
de objetos como pedras, metais, madeira, louças, cerâmica, vidros;
equipamentos de iluminação e aquecimento; alimentação e vestuário
etc. Mas o uso de todo esse variado material dependia de diretrizes
metodológicas [...] de ensino entendido como concreto, racional e
ativo. O que se buscava, portanto, era uma orientação segura para a
condução dos alunos, por parte do professor, nas salas de aula. Para
tanto, foram elaborados manuais, segundo uma diretriz que
modificava o papel pedagógico do livro. Este, [...] se converte num
recurso decisivo para uso do professor, contendo um modelo de
procedimentos para a elaboração de atividades, cujo ponto de partida
era a percepção sensível. O mais famoso desses manuais foi o do
americano Norman Allison Calkins, denominado Primeiras lições de
coisas, cuja primeira edição data de 1861, sendo reformulado e
ampliado em 1870. Foi traduzido por Rui Barbosa em 1881 e publicado
no Brasil em1886 (SAVIANI,2020).

O segundo registro é um documento produzido pelo governo brasileiro, para
um evento que aconteceria no país, para discutir as questões sobre o ensino da
época. Nele foi apresentado o que seria o Museu Escolar formulado por Manuel
Frazão (1884). Para ele:
O museu escolar é uma reunião metódica de coleções de objetos
comuns e usuais, destinados a auxiliar o professor no ensino das
diversas matérias do programa escolar. Os objetos devem ser
naturais, quer em estado bruto, quer fabricados, e devem ser
representados em todos os estados por que os fizer passar a indústria.
Os que não puderem ser representados em realidade, se-lo-ão por
desenhos e por modelos (PETRY apud VIDAL, 2012, p.83).

Esse conceito foi publicado no dicionário de Ferdinard Buisson sobre o mesmo
assunto. A única informação da documentação distinta ao do dicionário é o uso de
modelos e/ou desenhos para ilustrar o conteúdo em sala.
Em seus estudos, Vidal (1999) também entende o museu escolar enquanto
conjunto de objetos didáticos. Seus trabalhos são fundamentais para compreender
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as coleções didáticas sob a ótica das escolas brasileiras. O Museu Escolar Brasileiro,
fabricado pela empresa francesa da família Deyrolle, era formado por quadros
parietais. As inserções desses objetos didáticos franceses nos colégios brasileiros
foram consequências de parcerias e comercializações realizadas pelo diretor do
Pedagogium, nos anos de 1890 a 1896. Sobre a fabricação do Musée Scolaire
Deyrolle, seria traduzido para o português e apresentaria temáticas sobre conteúdos
de Ciências Naturais, História e Geografia Humana a serem ensinados nas escolas
brasileiras (VIDAL,1999).
Esses Museus Escolares eram, assim, coleções didáticas que poderiam ser
formadas por espécimes, modelos e desenhos. Esses materiais poderiam ser
industrializados ou não. Sendo assim, as figuras 1-3 apresenta alguns exemplos de
antigos objetos didáticos localizados no acervo do Museu de História Natural Louis
Jacques Brunet:
Figura 1 Exemplos de objetos didáticos conservados in líquido preservados na
coleção museológica do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2016.
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Figura 2 Exemplo de quadro parietal sobre zoologia preservados na coleção
museológica do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2016.

Figura 3 Exemplo de modelo didático para o ensino de botânica preservado na
coleção museológica do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2016.
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Durante o mapeamento das tipologias localizadas no acervo do MLJB, foi
possível identificar os fabricantes dos objetos didáticos. Observaram-se, em alguns
exemplares, a existências de amostra de elementos naturais e produtos químicos
(figura 1 e 2). É importante ressaltar, também, que os conteúdos dos quadros
parietais não apresentam tradução do francês para o português (figura 2). A não
tradução desses quadros de ensino nos faz questionar se a compra destes materiais
foi realizada através do Pedagogium ou se foram adquiridas diretamente das
empresas fabricantes por encomenda do Estado de Pernambuco, mas até o
momento não foi possível esclarecer esta questão.
Seguindo com os problemas conceituais sobre os Museus Escolares, agora,
será visto que a expressão museu escolar poderia se referir também a um mobiliário.
Este tipo de mobília, segundo Petry (2013), era usado nas escolas de forma distinta:
ora era usado para guarda das coleções de ensino, ora usado para exibição dos
objetos durante a aula. Segundo ela, o surgimento desses armários, nas escolas,
ocorreu pela inserção da disciplina de Ciências Naturais no currículo, em 1882. A
inclusão dessa matéria gerou um aumento de objetos didáticos nas escolas (PETRY,
2013).
O modelo da mobília, conforme apresentado nos estudos de Petry (2013),
mais comumente encontrado nos colégios ou em catálogos de empresas
especializadas na fabricação dos materiais didáticos, eram do tipo armários, feitos
de madeira e com vidraças intercaladas nas portas. Uma das empresas responsáveis
pela confecção desse tipo de móvel, na França, era a empresa da família Deyrolle,
que publicava catálogos apresentando vários modelos, segundo apontam os estudos
de Petry (2013) e Alcântara (2014; 2018).
No Museu Louis Jacques Brunet, é possível encontrar esse tipo de mobiliário.
Na Figura 4, o modelo de armários mencionado é visto ao fundo da sala, eles são
usados, atualmente, na exposição, com a função de vitrines para expor os objetos
didáticos no Museu.
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Figura 4 Mobiliário usado para exibir a coleção museológica do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2016.

Em consulta ao acervo documental, foi identificada uma solicitação do diretor
(ver transcrição no capítulo 3), em 1896, quando o Ginásio Pernambucano era
denominado de Instituto Benjamim Constant, para a compra de um mobiliário. O que
motivou o pedido do mobiliário foi a falta de um local adequado para o
acondicionamento de uma coleção, que estaria vindo do exterior. Não há
informações sobre o responsável pela fabricação deste armário, porém, percebe-se,
na consulta ao manuscrito histórico, a preocupação da instituição de ensino em
adquirir um mobiliário adequado para guardar as suas coleções didáticas (Relatório,
1896; p.70).
Nos registros fotográficos de um relatório de gestão de 1934 do GP, é possível
ver este mobiliário em uso, nesse período, para a guarda/exibição das coleções, tal
como ocorre atualmente (Figura 5). As informações constantes do relatório dão
conta, de fato, do uso dos armários para guardar os objetos com o intuito de evitar
quebras.
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Figura 5 Imagem da mobília usada para a guarda das coleções didáticas do Ginásio
Pernambucano no período de 1931 a 1934

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE),
Recife, Pernambuco, em 2015.

Na quarta forma, apresentada por Petry (2013), a expressão Museu Escolar
poderia se referir à coleção didática. Além de fazer uso dos armários-museus, eram
utilizadas prateleiras e estantes para a organização e exibição dos objetos didáticos.
Podemos exemplificar essa disposição dos materiais didáticos observando as
imagens acima no Ginásio Pernambucano, em 1934. A formação deste acervo
didático seria decidida pelo corpo docente responsável pelas disciplinas e pelas
turmas (PETRY, 2013).
Essas coleções didáticas, para Carvalho (2019), eram usadas como
instrumentos auxiliares para apresentar o conteúdo em concretude. O uso desses
objetos didáticos nas atividades escolares permitia aos discentes assimilar o
conteúdo observando, descrevendo e comparando com elementos encontrados em
sua realidade, ainda apontam os estudos da mesma autora.
O local para criação do museu na escola é apresentado na quinta maneira,
como gabinetes, conforme os estudos de Petry (2013). Para ela, esses locais
estariam destinados para a formação de gabinetes ou museus, somente para atender
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às exigências das leis de ensino, nas quais se requeriam espaços como esses para
lecionar as aulas com apoio de material didático.
Nesse sentido, pode-se expor o caso do Ginásio Pernambucano, pela forma
como essa instituição de ensino estava se adequando para atender o que era exigido
pela reforma de ensino Francisco Campos, durante a década de 1930. Os ajustes
ocorridos no colégio aconteceram de 1931 a 1934, conforme é apresentado no
relatório de gestão do diretor Ricardo da Costa Pinto, referente ao mesmo período.
Em decorrência dessa mudança, formaram-se no GP os gabinetes exclusivos para
as disciplinas de Geografia, História da Civilização, Cosmografia, Física, Química,
História Natural, Ciências Naturais, Ciências Físicas e Naturais e Botânica, segundo
apontamentos dos estudos de Santana; Ribeiro (2016).
Na última referência de Petry (2013), ao que se entende por Museu Escolar,
trata-se de algo que acreditamos constituir uma especificidade de Santa Catarina.
Nas leis de ensino do Estado, foi localizada por Petry (2013) a existência de uma
Associação Auxiliar da Escola, em 1940, para atuar na formação dos docentes no
setor social, gerando, assim, uma nova concepção de um museu atribuído a uma
associação. Essa nova maneira de entendimento não foi localizada na bibliografia ou
nas fontes sobre o currículo do Estado de Pernambucano e nem tampouco na história
do GP.
Essa última definição, apresentada por Petry (2013), trata de um museu
escolar que, aparentemente, está muito relacionado à realidade de Santa Catarina.
Essa peculiaridade de compreensão e denominação do museu escolar em cada
território é, para Possamai (2019), bastante motivador, por duas razões.
Primeiramente, seria a possibilidade das várias perspectivas em que cada museu
escolar em sua localidade pode vir a contribuir para a construção da micro história,
para melhor entender as coleções didáticas, metodologias e realidades existentes
nesses espaços museais. A segunda razão seria a possibilidade de compreender as
histórias às quais esses museus estão interligados.
Para tomar conhecimento sobre o momento em que a educação foi tema de
conferências, exposições e um rico mercado entre as indústrias especializadas na
fabricação de objetos didáticos, serão apresentadas reflexões em torno da
organização das Exposições Universais, eventos estes de grande impacto nos
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pensamentos modernos do ensino e nos objetos didáticos.

1.3 Exposições Universais: difusão e circulação da pedagogia moderna e seus
instrumentos
A realização das Exposições Universais é apresentada nos estudos de Barbuy
(1999) e Kuhlmann Júnior (1996) como espaços de exibição e um local de
oportunidade ímpar para a comercialização e a apresentação das inovações
tecnológicas dos diferentes países participantes, durante o século XIX. A
concretização desses eventos, para a celebração das novidades modernas, foi
realizada pela primeira vez em Londres, em 1851, com o objetivo era expor o que se
tinha de mais revolucionário no setor da indústria e da arte no mundo, ainda segundo
os mesmos autores12.
No âmbito das questões educacionais nas exposições universais, recorremos
aos estudos de Kuhlmann Júnior (2001), que estabeleceu três motivações para esses
eventos. Primeiro, a função de instruir, padronizar e civilizar a sociedade. Segundo,
pelo seu caráter didático, foram espaços de difusão dos recursos e métodos
pedagógicos a serem adotados nas instituições de ensino, que seguiam os
parâmetros pedagógicos modernos. Terceiro, o quanto o contexto político e social
resultava em parcerias comerciais entre os países.
Essa forma de entender as Exposições Universais como espaços criados com
o intuito de normatização e civilização a partir de certos modelos, é apresentada por
Kuhlmann Júnior (2001) após a sua investigação do relatório do júri da exposição de
Londres em 186213. Neste registro documental, estudado pelo autor, percebeu-se o
quanto estes eventos internacionais (e também as exposições nacionais
preparatórias) eram responsáveis por apresentar o que havia de mais moderno no
contexto educacional, criando hierarquias e valores pois: “[a] incorporação da
temática educacional, [...] refinaria os critérios para comparação entre as nações
12

Para ver o ano e os países responsáveis pelas outras edições das exposições universais com relação
à Educação ver Kuhlmann Júnior (2001).
13 Os estudos realizados por Kuhlmann Júnior (2001) apresentam sua investigação sobre o relatório da
Exposição Internacional de Londres (1862). O responsável pela documentação foi Francisco Ignácio
Carvalho Moreira, presidente da Comissão Brasileira na época. O relatório escrito pelo presidente da
Comissão Brasileira apresentou observações tida por ele sobre o evento. Na documentação, a
referência das inovações tecnológicas dos organizadores. Recebe destaque a Inglaterra pela
exposição de objetos destinados ao ensino da Física, Química, Farmácia, Medicina, entre outros.
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presentes nos eventos, o que permitiria identificar [...] potencialidades e graus de
civilização [entre os países] (KUHLMANN JÚNIOR, 2001; p.24)”.
Toda a inovação do que vinha acontecendo nas Exposições Universais é
tratada pelo autor com metáforas (KUHLMANN JÚNIOR, 2001): a primeira é a
metáfora do templo, justificada pela “[...] devoção à mercadoria, à ciência, à
tecnologia, à modernidade” (KUHLMANN JÚNIOR, 2001; p.24), vivenciada no
espaço pelos organizadores, expositores e público. Já a segunda metáfora, é de
vitrine, pois o modo de organização e exibição dos produtos nos mostruários definia
o sucesso ou não da comercialização desses objetos. Em síntese, ambas as
metáforas usadas para se referir às Exposições Universais teriam como ponto
comum a inserção do caráter classificador e intuito civilizatório, alimentados por uma
ideologia modernizadora da sociedade, por parte dos países que sediaram esses
eventos, os comerciantes que expunham suas mercadorias e o público frequentador.
Neste sentido, Marchi (2016) frisa a importância do planejamento expográfico
como uma ferramenta para a instrução do público. Devido à forma de organização
da riqueza de inovações tecnológicas nas Exposições Universais, o evento passou a
agregar um novo caráter. Para a autora:
Esse era o caráter educativo das grandes exposições que
traçavam caminhos e espaços visuais a partir de tipologias de
objetos de modo que o consumidor ou visitante tivesse noção das
diversas possibilidades do universo fabricado. As Exposições
buscavam atrair o olhar do público a partir mesmo de um chamado
visual para prateleiras e estantes (MARCHI, 2016; p.315).

A compreensão desse ponto de vista sobre a função educativa que as
Exposições Universais tinham, durante o século XIX, é um momento de celebração
e de um olhar sobre o passado e o desejo de celebrar um presente moderno, pautado
na instrução como resultado das novas tecnologias. A expansão da ciência tornou o
ensino uma ferramenta importante para a difusão dessas inovações.
O modo de instruir ocorria de várias formas, seja através “de escola, museus,
literatura ilustrada, além de monumentos, [...] transformações urbanas e [demais]
suportes visuais”, levando à ideia de “exposição-instrução”, devido a seu caráter
didático (BARBUY, 1999; p.58)”.
No campo prático, as exposições eram também o lugar da comercialização e
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da divulgação de instrumentos didáticos (MARCHI, 2016; KUHLMANN JÚNIOR,
2001). A comercialização dos materiais didáticos é entendida pelos estudos de Vidal
(1999) como um processo muito comum durante o século XIX e as Exposições
Universais se tornavam espaços para a divulgação comercial desses produtos. Eram
também responsáveis pela apresentação das legislações de ensino, que eram
formuladas durante os Congressos realizados nas exposições, destaca a autora.
As realizações de conferências nesses eventos se iniciam na exposição
ocorrida em Paris, no ano de 1889, cujo objetivo, também, era difundir os produtos.
Os assuntos tratados nas comunicações abrangem uma diversidade de temas, que
estabeleciam relações com questões da modernidade tecnológica e científica,
incluindo o setor de ensino14 (KUHLMANN JÚNIOR, 2001).
Segundo Kuhlmann Júnior (2001), a busca pela uniformização estaria
relacionada à industrialização para a expansão do mercado, de acordo com os
padrões da sociedade moderna. Os materiais didáticos, tanto voltados para os
setores industriais quanto para os setores de ensino, eram exibidos de forma a pôr
em comparação a qualidade dos produtos concorrentes. Por conseguinte, a exibição
da mercadoria precisou adotar também novos métodos de apresentação e
demonstração para o visitante das exposições.
Dessa forma, as Exposições Universais adotaram como uma nova forma de
apresentação a teatralização

15

de seus produtos, resultando em uma nova metáfora

para o evento, o “Teatro do Projeto”, como denominado por Kuhlmann (2001). Para
o autor, esse modo de apresentação das novas invenções era para estabelecer entre
os países uma padronização nos mais diversos setores. Um exemplo disso foram os
instrumentos usados nas escolas. Por isto, existiam espaços para apresentação e
demonstração para o visitante dos produtos lançados durante o evento.
As inovações pedagógicas ficaram no setor de demonstração dos produtos
industriais e artísticos (KUHLMANN JÚNIOR, 1996). O destaque na educação serviu
de inspiração para outros países planejarem exposições locais ou nacionais,
14

As primeiras exposições que tiveram como tema questões de ensino foram: Bélgica (1880), Brasil
(1883) e Inglaterra (1884) (KUHLMANN JÚNIOR, 1996, p. 88).
15 A explicação de Barbuy (1999) e iconografias apresentadas sobre a casa de máquinas na
Exposição Universal de Paris em 1889 é bastante rica de detalhes e pode-se ser usada como fonte
para a compreensão da forma que aconteciam as demonstrações dos produtos e os stands de seus
fabricantes.
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pautadas nas questões pedagógicas (Exposições Pedagógicas), assim, formando
os museus pedagógicos

16

(KUHLMANN JÚNIOR, 2001; PETRY, 2015).

No capítulo seguinte, será tratado o contexto brasileiro, no qual houve a
Exposição Pedagógica (1883), no Rio de Janeiro, e a sua ressonância na formação
de um museu pedagógico no país.

16

Os museus pedagógicos são formados pelos países no século XIX e início do XX, em países
como: Alemanha (1851); Canadá (1857); Rússia (1864); Austrália (1872); Itália (1875); Suíça
(1877); Hungria (1878); Holanda (1878); Japão (1878); França (1879); Bélgica (1880); EUA (1881);
Espanha (1882); Portugal (1883); Brasil (1883); Dinamarca (1887); Argentina (1888); Uruguai
(1889); República Theca (1890); Sérvia (1898); Eslovênia (1898); Croácia (1901) (MOGARRO,
2012; PELLISSON, 1911).
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Capítulo 2 A inserção dos materiais didáticos no Brasil no século
XIX: um estudo da Exposição Pedagógica de 1883 nos recortes de
jornais e o Pedagogium
Neste segundo capítulo, propõe-se fazer uma pesquisa histórico-museológica
sobre a Exposição Pedagógica, realizada no Rio de Janeiro, em 1883. O objetivo
desse estudo é conhecer os temas sobre o ensino brasileiro e, principalmente,
identificar os fornecedores e os objetos didáticos utilizados para o ensino moderno
desse período, que estiveram em exibição no evento.
A formação das coleções didáticas para o ensino dos conteúdos das
disciplinas, como vimos, está ligada às mudanças das metodologias de ensino no
século XIX. As exposições universais realizadas na Europa e nos Estados Unidos
são catalisadoras dessas mudanças e conjugam-se com exposições nacionais
realizadas em diferentes países, dentro do mesmo sistema e/ou nos mesmos
padrões. Nesse processo de mudanças, as aquisições de objetos didáticos para
escolas ganham grandes dimensões no Brasil com a realização, primeiramente, da
Exposição Pedagógica de 1883 (Rio de Janeiro) e, depois, com a criação do
Pedagogium (1883-1919).
Os resultados alcançados neste capítulo foram fundamentais para mapear o
processo de transnacionalização de materiais didáticos (VIDAL, 2009), produzidos
por fabricantes do exterior, encontrados nas escolas brasileiras, durante a realização
da Exposição Pedagógica (1883). Além de servir para identificar os fabricantes
internacionais, presentes na coleção de modelos didáticos para o ensino de Botânica
do MLJB, que estiveram no evento pedagógico de 1883.
As fontes primárias consultadas durante a elaboração deste capítulo foram:
documentos textuais impressos, jornais Gazeta de Notícias (RJ) e Diário de
Pernambuco (PE), iconografia e coleção de modelos didáticos para o ensino de
Botânica (fonte material) do MLJB.
A Exposição Pedagógica, no Rio de Janeiro, em 1883, foi programada para
acontecer concomitantemente ao Congresso de Instrução17.Entretanto, a verba para

17

Esse evento seria o primeiro a ser realizado no Brasil para refletir sobre as questões do ensino do
país. Os temas previstos para serem refletidos no evento era: “[...]Legislação da União e da Províncias;
Obrigatoriedade do ensino; Criação do Jardim de infância; Organização do ensino primários,
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a realização do congresso não foi aprovada pelo Senado que, consequentemente,
não aconteceu. Durante a consulta às notícias de jornal que circularam para os
cidadãos fluminenses e pernambucanos, foram identificadas notas de reivindicações
publicadas pelos organizadores em prol da liberação da verba para a realização do
congresso. Nas consultas das fontes de estudos supracitadas, foi identificado a
organização de algumas comunicações18 relacionadas a temas sobre educação, que
já vinham sendo planejadas para acontecerem durante o Congresso de Instrução. As
publicações dessas conferências aconteceram no ano seguinte, mesmo sem a
realização do evento (KUHLMANN JÚNIOR, 2001; COLLICHIO, 1987). A publicação
desses materiais é vista pelos pesquisadores como “documentos férteis para
identificação dos países participantes e das percepções dos pareceristas acerca da
relevância de certos materiais para a escola moderna” (ALCANTÂRA, 2014; p.117).
O financiamento público da Exposição Pedagógica foi insuficiente, mas graças
às doações monetárias de integrantes do próprio governo como por exemplo, o
imperador D. Pedro II, Conde d’Eu, Condessa d’Eu e intelectuais, foi possível sediar
o evento sobre o ensino brasileiro. O evento contou com as contribuições de países
da Europa e dos Estados Unidos pois já haviam enviado seus objetos didáticos para
a realização do Congresso de Instrução, além dos materiais didáticos também
doados por Estados do Brasil (KUHLMANN JÚNIOR, 2001; COLLICHIO, 1987). As
contribuições de cada doador puderam ser observadas no jornal fluminenses.
Na consulta ao periódico Diário de Pernambuco, publicado em 03/05/1883,
foram localizadas informações para a população, sobre o planejamento da
exposição. Em nota, na seção intitulada “Declaração”, é possível ler:
Secretaria da Presidência de Pernambuco em 26 de abril de 1883.
– 4ª Secção. De ordem do Exm. Sr. Vice-presidente da província,
faço publica a circular de n. 1454, de 9 do corrente mês, do Exmo.
Sr. Conselheiro Ministro e secretário de Estado dos negócios o
Império, convidando os funcionários do magistério e quaisquer
outras pessoas que se interessam pelo desenvolvimento da
instrução publica, a contribuir para o bom êxito da exposição
pedagogica, que deverá abrir-se na capital do Império, remetendo
objectos e publicações concernentes a referida exposição, que
compreenderá os artigos, constantes do impresso, que também
secundário, normal, de adulto, cegos e deficientes auditivos e a criação de universidade. Collichio
(1987; p.07)”.
18 Sobre as atas previstas para o congresso ver Kuhlmann Júnior (2001) e Collichio (1987).
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faço publicar (DIARIO DE PERNAMBUCO, 03/05/1883; p.4)

A circular enviada para o Governador da Província de Pernambuco, Pedro Leão
Velloso, sobre a realização da Exposição Pedagógica, foi feita por José Baptista
Gitirana, oficial maior da 2ª Diretoria do Ministério dos Negócios do Império, no dia 9
de abril de 1883. A finalidade de “uma exposição pedagógica, [era reunir] todos os
elementos que possam tornar conhecido o estado de adiantamento do ensino primário
do país e das nações da Europa e da América, que mais cooperam para o seu
aperfeiçoamento (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 03/05/1883; p.4). Em seguida, solicita
a divulgação do evento e a colaboração das demais Províncias, para enviar materiais
pedagógicos, com o objetivo de serem apresentados na exposição do Rio de Janeiro
e participarem dos concursos que nela aconteceriam.
Esse movimento identificado na publicação da imprensa pernambucana, no dia
03/05/1883, é interpretado nos estudos de Alcântara (2014) como uma estratégia para
inserir o Brasil nos moldes da modernidade liberal. Por isso, seria importante colocálo em contato com países do exterior.
Uma série de textos publicados em jornais oferecem informações e permitem
apreender apreciações sobre a Exposição Pedagógica, no momento de sua
realização, conforme assinalaremos a seguir.
Uma nota publicada no dia 18 de agosto de 1883, intitulada “Exposição
Pedagógica”, informa que a responsabilidade da realização do evento foi do
Conselheiro Franklin Dória, após a reprovação da realização do Congresso
Pedagógico. O Conde d’Eu foi apontado como um conhecedor da relevância das
ideias pedagógicas, que teve um papel fundamental para a realização do evento.
Nos noticiários, é possível identificar algumas considerações gerais sobre a
Exposição Pedagógica. Essas observações concernem ao conjunto de objetos
didáticos expostos e à relevância do evento para o país.
Os serviços prestados pelo arquiteto Dr. Paula Freitas foram referentes aos
trabalhos estruturais do evento (GAZETA DE NOTÍCIAS, 18/08/1883). Os objetos
encontrados pelos visitantes no evento eram fabricados por indústria brasileira e
estrangeira, e sua qualidade era considerada de grande excelência para as
atividades de ensino nas instituições educacionais. A importância da realização
desse evento para o Brasil foi atribuída à possibilidade de observar os investimentos
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no campo educacional no “ver e o estudar” (Gazeta de notícias, 18/08/1883; p.01),
presentes no campo da educação.
Ir ao evento e participar das demais atividades da Exposição Pedagógica era
uma oportunidade apresentada como ímpar para a população brasileira vislumbrar o
que a educação tinha de mais moderno em um só espaço. Esse era o perfil do Brasil
em busca de um progresso pautado na “razão, ciência e educação (CARVALHO,
2019; p.93)” construído durante a Monarquia do Imperador D. Pedro II (CARVALHO,
2019). Sendo assim, o objetivo da exposição brasileira era buscar apresentar o que
se tinha de mais atualizado em material pedagógico.
Um exemplo da valorização dos objetos didáticos e da difusão que o evento
sediado no Rio de Janeiro acarretou foi a encomenda de um museu pedagógico, da
empresa Librairie Delagaeve, para o Liceu de São Paulo, feito pelo próprio Leôncio
de Carvalho (CARVALHO, 2019). Nos estudos da mesma autora, o museu comprado
para a escola paulista seria usado nas práticas de ensino das atividades técnicas de
ofícios, arte, comércio, agricultura e indústria para os alunos menos favorecidos.
Nos estudos de Collhicho (1987), a ideia desse investimento para sediar o
evento e comercialização dos materiais didáticos por parte das autoridades brasileira
era contraditória, pois as escolas brasileiras, nesse período, ainda se encontravam
em estado precário e o seu sistema de ensino não era normatizado.
Em consulta às publicações do periódico, foi possível compreender o modo
como os programas de ensino das escolas brasileiras estavam organizados na
Exposição Pedagógica, conforme quadro que elaboramos para melhor serem
estudadas, veja-se a seguir:
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Tabela 1 Organização dos programas de ensino apresentados na exposição
pedagógica (1883)
Turmas
Objetos
Plano de arquitetura das escolas; Móveis para salas de trabalhos;
Aparelhos, Instrumentos, Modelos e mais objetos destinados aos
trabalhos e exercícios; Móveis para as salas de refeições e
Jardim de infância
recreação; Programas de ensino manuscrito e impresso; Livros dos
métodos e modelos de atividades para os alunos e Trabalhos dos
alunos.
Plano de arquitetura das escolas; Modelos das cadeiras escolares;
Alfabetos, silabários e quadros de leitura; Cadernos e modelos de
escrita; Aparelho gráfico e modelos de desenho; Globos e cartas de
ensino geográfico; Quadros para o ensino de história e processos
de memorização; Instrumentos e aparelhos para aplicação
elementares de física, química e mecânica; Coleção de geologia,
Escolas primárias mineralogia, botânica e zoologia; Atlas e modelos anatômicos;
Coleções de objetos para ensino intuitivo; Programa de ensino
manuscrito e impresso; Livros para uso dos alunos; Obras relativas
aos métodos de ensino; Aparelho de ginástica; instrumentos para
práticas de ofícios; Planos de bibliotecas e museus escolares;
Planos de caixas econômicas escolares; Trabalhos dos alunos com
designação dos métodos adotados.
Plano de arquitetura das escolas; Modelos de cadeiras escolares;
Modelo de caligrafia; Instrumentos, aparelhos e coleções para
organização dos gabinetes, laboratórios e museus de ciências
Escolas normais
físicas e naturais; Coleções de objetos para ensino intuitivo;
Programa de ensino manuscrito e impresso; Aparelho de ginástica;
Instrumentos para ofício; planos de biblioteca e museus
pedagógicos; Trabalhos de alunos.
Fonte: Adaptação a partir do jornal Diário de Pernambuco (1883). Grifos nossos.

Para conhecer a forma em que os espaços da Exposição Pedagógica estavam
organizados, foram consultados os trabalhos de Carvalho (2016); Vidal (1999) e
Collichio (1987). Além de fontes primárias produzidas pelo jornal Gazeta de Notícias
(RJ).
No periódico fluminense, foi veiculada a informação do lançamento da
publicação do “Guia para Visitantes da Exposição Pedagógica”, no dia 8 de setembro
de 1883. Durante o desenvolvimento da pesquisa, não foi possível consultar esse
documento, pois encontra-se apenas disponível na Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, sem que tenha sido possível obter sua reprodução19. No entanto, foi possível
19

No dia 15/11/2020 e 01/02/2021 enviamos e-mail para a Biblioteca Nacional (BN) e ligamos para
Instituto Histórico e Geográfico (IHGN), ambas as instituições estão localizadas no Rio de Janeiro, para
solicitar arquivos sobre a Exposição Pedagógica (1883), mas devido a pandemia e as alterações do
horário da equipe o serviço de reprodução estava suspenso no momento, segundo o que nos foi
informado.
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encontrar uma imagem da capa do guia na internet em um site de leilão e então já
vendido (Figura 4):
Figura 6 Capa do guia para os visitantes da exposição pedagógica

Fonte: Levy Leiloeiro,2020.

Segundo as pesquisadoras supramencionadas, o material publicado seria um
roteiro para os visitantes que tivessem um maior interesse em se aprofundar nas
informações do evento. Devido às informações detalhadas sobre o edifício, as salas,
seções e subseções da exposição (GAZETA DE NOTÍCIAS, 08/07/1883), as quais
constavam da publicação.
O traslado dos objetos de ensino para o Rio de Janeiro esteve sob a
responsabilidade da Companhia Brasileira de Navegação a Vapor, que realizou o
trabalho de forma gratuita (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 03/05/1883). A seguir será
apresentada a organização das salas na Tipografia Nacional, espaço esse
responsável por expor o que se tinha de mais moderno para o ensino.A primeira sala,
localizada no térreo da Tipografia Nacional, apresentava a coleção de objetos
fabricados na Alemanha, que na grande maioria eram destinados ao ensino primário
e foram todos doados pelo Visconde de Paraguassú. Dentre as doações, é possível
mencionar também a presença de litografias sobre os conteúdos da disciplina de
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História Natural, especialmente sobre os assuntos de Zoologia. Os demais objetos
eram usados no Método Froebel20. O país ainda se destacou na produção de mapas
didáticos para o ensino misto. A matéria-prima para a fabricação deste objeto didático
era, em sua maioria, de madeira e ferro (GAZETA DE NOTÍCIAS, 16/08/1883).
Nas demais salas do corredor, foram exibidos os objetos didáticos para as
aulas de ginástica. Os países responsáveis por apresentar esses materiais foram a
França, a Alemanha e a Inglaterra. Outros objetos didáticos para as disciplinas de
pintura e desenho foram expostos entre os demais materiais didáticos apresentados
pela Inglaterra (GAZETA DE NOTÍCIAS, 16/08/1883).
O último stand desta seção era finalizado com os materiais das editoras
brasileiras Faro & Lino e Alves & Cia, e o Gabinete Português de Leitura. O material
brasileiro exposto foi uma coleção de livros sobre pedagogia e didática. Foram, ainda,
apresentados aos visitantes, a planta do edifício na qual o Gabinete Português de
Leitura ficava localizado. Também ocorreu o lançamento e autógrafo do dicionário de
Língua Tupi, de Gonçalves Dias (GAZETA DE NOTÍCIAS, 16/08/1883). O nome do
autor do livro não foi informado na publicação de jornal.
A editora Alves & Cia expôs exemplares de mesas de estudo, publicações de
livros didáticos e alguns mapas de ensino produzidos pela editora francesa Casa
Hachette & Cia (GAZETA DE NOTÍCIAS, 19/08/1883). Segundo as informações
publicadas no jornal fluminense houve, por parte de algumas editoras do exterior,
descontentamento em saber que a Exposição Pedagógica aconteceria em território
brasileiro. Um exemplo dessa insatisfação foi a empresa Casa Hachette & Cia
(GAZETA DE NOTÍCIAS,18/08/1883).
Para a exibição dos produtos da França, foi reservada uma sala, tida como a
mais ornamentada de toda a exposição, segundo a fonte pesquisada. Eram dispostos
nesta sala mapas murais com grandes dimensões, globos celeste e terrestre,
armários em diversos tamanhos e itens relacionados ao sistema métrico. Havia
também caixas de ensino para as atividades práticas, desenvolvidas pelo Dr. Saffray,
um dos pensadores das “Lições de Coisas” (ou Método Intuitivo). Esses exemplares
de objetos didáticos eram considerados excelentes modelos de museu escolar. Ainda
20

Refere-se ao difundido método criado pelo pedagogo alemão Friedrich Wilhelm August Fröebel
(1782-1852), um dos que propunha o uso de objetos didáticos no ensino para a explicação dos
conteúdos e conforme a faixa etária da criança (VALDEMARIN, 2004; p.34).
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foram exibidas publicações de livros dos últimos 10 anos, com temáticas relacionadas
à educação e ao ensino (GAZETA DE NOTÍCIAS, 16/08/1883).

Nota-se que havia mais empresas francesas na exposição, porém não é
possível mencionar quais, pois a matéria de jornal não pormenoriza o nome destes
fornecedores. No entanto, em bibliografia, localizamos informações de materiais
didáticos dos fabricantes franceses cujas marcas foram: Didot, Lévy, Deyrolle
(SCHELBAUER, 2008).
As comparações dos materiais pedagógicos produzidos por empresas
nacionais e estrangeiras encontradas não foram evitadas. Para o jornal Gazeta de
Notícias, os objetos pedagógicos produzidos no exterior eram o que se tinha de “mais
prático, simples e aproveitável (GAZETA DE NOTÍCIAS, 18/08/1883; p.01)” para as
atividades de ensino. No entanto, os produtos escolares nacionais eram
qualitativamente

muito

inferiores

aos apresentados pelos demais países,

principalmente, quando se tratava de objetos tridimensionais para as atividades
práticas. Os motivos para essa situação no Brasil se davam pela não produção e
concorrência no mercado de materiais pedagógicos no país (Gazeta de Notícias,
18/08/1883).
A sala com os materiais pedagógicos da Bélgica foi julgada como a mais
completa. Ela seria certamente uma grande concorrente para receber a premiação
da Exposição Pedagógica, segundo a imprensa fluminense. Seus objetos didáticos
eram um “complexo [...] conjunto, coleção de leis, mapas, regulamentos e instruções
pedagógicas, métodos de ensino, pelos magníficos exemplares de mapas modelos
[...]” (GAZETA DE NOTÍCIAS, 18/08/1883; p.01). No dia 27 de junho de 1883, a
imprensa fluminense enfatiza a relevância dos materiais didáticos da Bélgica e, nessa
nota, destaca que as leis de gestão educacional adotadas naquele país são
exemplares (GAZETA DE NOTÍCIAS, 18/08/1883).
De acordo com o jornal, por mais que a Bélgica tivesse tido destaque nas leis
de ensino primário, precisava melhorar bastante a qualidade dos seus mobiliários
para as instituições de ensino. As características desse material foram avaliadas
como: “[...] móveis fortes, mas d’uma fortaleza brutal, sem elegância nem conforto,
pesados, e sem gosto (Gazeta de Notícias, 18/08/1883, p.01)”. Nessa categoria de
mobiliário escolar, os países que recebem destaque são o Brasil (com a empresa
brasileira Casa Faro & Lino), a Inglaterra e os Estados Unidos (Gazeta de Notícias,
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18/08/1883; ALCÂNTARA, 2014).
Outro destaque, na Exposição Pedagógica, sobre o ensino do país belga, foi a
presença de uma sala em anexo sobre uma congregação religiosa dos Irmão da
Doutrina Cristã. A presença dessa sala possibilitou conhecer a qualidade dos
materiais pedagógicos dessa instituição. Assim, recebeu destaque a coleção dos “[...]
excelentes mapas geográficos, alguns de indústria parisiense, que obtêm dos seus
alunos boas provas caligráficas e desenhos de alunos regularmente acabados
(Gazeta de Notícias, 18/08/1883; p.01)”. Alguns títulos de livros didáticos usados
nessa instituição de ensino, foram expostos e entre eles recebeu destaque o
periódico Belga L’Ecole Catholique. Essa publicação continha resumos e
apresentação dos santos pedagógicos, cuja tentativa era mostrar aos visitantes a
qualidade do ensino religioso da instituição (Gazeta de Notícias, 18/08/1883).
O evento contou com a presença dos objetos didáticos produzidos pela Itália
também. Embora o local do stand em que os objetos italianos estavam expostos não
tenha ficado clara, a fonte permitiu saber que os objetos didáticos da Itália foram
enviados da cidade de Roma e o fabricante era a editora Paravia. A tipologia da
coleção exposta era de livros didáticos e mapas (GAZETA DE NOTÍCIAS,
18/08/1883).
As invenções criadas por professores para facilitar o ensino de conteúdos e
das atividades aos alunos ganharam uma maior atenção nas publicações dos
periódicos. Assim, aparece como exemplar a criação do aparelho para contagem,
chamado de Aritmómetro21, de autoria dos Irmãos Marianos. Esse objeto pedagógico
também recebeu premiações na Exposição da Filadélfia (1876). Ainda, na mesma
publicação, foi apresentado maior detalhamento sobre o uso do objeto didático para
o ensino de matemática (Gazeta de Notícias, 18/08/1883). A pequena caixa sobre
uma mesa, na entrada da sala da Bélgica, era um aritmómetro, idealizado por
Martinot. Ele era projetado para proporcionar aos alunos o desenvolvimento de
sentidos, imaginação, observação e intuição, durante a resolução das atividades de
aritmética. Ele tinha pequenas proporções, era de baixo custo e poderia ser usado
21

A intenção dessa invenção era ensinar a criança os números concretos e abstratos. Dessa forma,
o aritmómetro causou uma inovação técnica e metodológica de ensinar esse conteúdo às crianças.
Outrora a forma de lecionar o conteúdo sobre a contagem dos numerais era feita com o auxílio dos
dedos das mãos ou por deslocamento de bolas, quando era exigido por alguns professores (Gazeta
de Notícias, 18/08/1883).

39

em qualquer local. As características necessárias para produzir o objeto pedagógico
mencionado podem ser observadas no relato do fabricante:
Não basta mostrar as novas medidas ao estudante, indicar-lhes os
nomes, e ensinar-lhes os problemas teóricos. É preciso também pôr
nas mãos, ensinar-lhes a servir-se como elas, familiarizá-los, por um
demorado uso, com relações a essas medidas e apreciar as
quantidades: comprimentos, superfícies, volumes e pesos (Gazeta de
Notícias, 19/08/1883; p.01).

Ainda sobre os comentários sobre o aritmómetro de Martinot, o Sr. A. Van
Hasset, inspetor do país belga, escreve no relatório da Exposição de Viena (1873)
que esse objeto tem a criança como usuário fundamental para seu funcionamento,
assim, possibilitando aos menores compreender as lições de forma concreta. O
aritmómetro de Martinot poderia ser facilitador de tais conteúdos: 1) Princípios de
Numeração; 2) Composição e decomposição de números; 3) As quatro operações;
4) Frações; 5) Formação de quadrado e cubo dos números; 6) Raízes; 7) Medidas;
8) Avaliação das superfícies de medidas. A possibilidade de a criança conseguir
compreender todos os conteúdos mencionados acima é entendida pelo instrutor
como um recurso pedagógico claro e objetivo (GAZETA DE NOTÍCIAS, 19/08/1883).
Na exposição, foram realizadas algumas demonstrações dos materiais
didáticos aos professores, alunos e gestores das escolas. A interação da comunidade
escolar com os modernos objetos didáticos foi positiva, segundo os comentários do
periódico.
Seguindo para o primeiro piso, antes de visitar qualquer outra sala que lá se
encontrava, era preciso percorrer as exposições realizadas pelo Colégio brasileiro
Menezes Vieira e Abílio até chegar à sala dos Estados Unidos (GAZETA DE
NOTÍCIAS, 19/08/1883).
O Colégio Menezes Vieira se destacou por adotar o método intuitivo de ensino
em suas atividades. Na sala dessa instituição, havia exibição dos trabalhos escolares
de seus discentes. A exposição das atividades dos alunos possibilitou aos visitantes
conhecer os serviços desempenhados pelos professores do colégio (GAZETA DE
NOTÍCIAS, 19/08/1883).
Já o Colégio Abílio em exposição, destacou-se por adotar um modelo de ensino
norte-americano em suas atividades pedagógicas. Foram exibidas pela instituição
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coleções didáticas, material de ginástica, esgrima, velocípedes, jogos educativos,
mapas e uma coleção, a mais completa da exposição, de globos terrestres e celestes.
Uma observação interessante na sala do Colégio Abílio foi a presença da imagem de
Jesus Cristo, o busto do Imperador e uma carta solene, cujo conteúdo não foi
informado na fonte de pesquisa. No geral, o espaço foi considerado simples e
gracioso. O espaço também expôs a calculadora de frações desenvolvida pelo exdiretor no colégio, Barão de Macahubas (GAZETA DE NOTÍCIAS, 19/08/1883).
Na 7ª sala da exposição, no primeiro andar da Tipografia Nacional, foram
expostos os objetos de ensino da Sociedade Amante da Instrução Popular de
Montevidéu. A coleção didática era pequena, composta por mapas e livros didáticos.
Ainda na mesma sala, foram exibidos os materiais de ensino dos EUA. O
objeto didático mais inovador dos norte-americanos eram os aparelhos para o ensino
de física e os globos de ensino. Os globos terrestres se destacaram tanto no stand
que se tornaram uma atração a ser indicada ao público, nas publicações da Gazeta
de Notícias (19/08/1883).
A Casa Gullard Aillaud & Cia, tida como pioneira na publicação de livros
didáticos, também esteve presente no evento brasileiro. A editora ficou conhecida por
publicações de livros em língua portuguesa, em Portugal e no Brasil. A chegada de
livros com diversos temas e sua inserção no mercado brasileiro é lembrada na
matéria. Segundo o jornal:
[...] clássicos latinos, dicionários, guias de conversação, alfabetos,
a celebre aritmética de Bezout, o atlas grande e pequeno, e
quantidade de livros de orações e devoção, têm chegado até nós,
depois de quase um século, sempre aumentados e
acompanhando em suas modificações as necessidades do ensino
(GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883; p. 01).

Para a exposição, a editora apresentou cartas murais de Portugal, em
litografia,

com

representação

dos

setores

administrativos,

revistas

e

correspondências do Ministério de obras públicas daquele país. Esses materiais
didáticos consistiram numa carta mural, feita em cobre, sobre as documentações
oficiais do Brasil. A editora recebeu destaque pela qualidade de fabricação dos
manuais de ofícios, álbuns de litografia com histórias para o público infantil, cujos
títulos apresentados foram “Viagem à roda do mundo em casquinha de noz” e “Oito
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dias em um aquário”. As informações sobre as publicações que viriam a seguir
também foram apresentadas no evento (GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883).
Na mesma sala, foram expostos modelos de mesas produzidas nas oficinas
de Bentim & Irmão. O mobiliário tinha uma boa qualidade em sua fabricação e poderia
despertar admiração do visitante pelo seu requinte (GAZETA DE NOTÍCIAS,
22/08/1883).
A exposição pedagógica também contou com stands de objetos didáticos
desenvolvidos por professores das escolas das Províncias. Um exemplo disto são os
materiais didáticos confeccionados pela professora da 3ª escola pública do Engenho
Velho, cujo nome não foi mencionado, e da docente Thomasia de Vasconcellos.
Ambas as professoras confeccionaram materiais com a proposta de uma maior
praticidade para as atividades de ensino (GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883).
No stand da escola Engenho Velho, foram apresentados aparelhos didáticos
para facilitar aos discentes o uso da caneta de pena na escrita, uma mesa para ser
usada nas aulas de escrita ou costura, além de mapas de ensino. Há informações na
matéria de jornal da existência de outras publicações sobre os mapas expostos por
essa escola, porém não foi localizado o registro durante esta pesquisa (GAZETA DE
NOTÍCIAS, 22/08/1883).
Um objeto didático para a disciplina de português foi desenvolvido pela
Professora Thomasia de Vasconcellos: um prático silabário para auxiliar no ensino
(GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883).
Alguns livros das editoras Laemmert Garnier e Paulino Martins Pacheco
estavam expostos na 4ª sala. Os livros foram colocados sobre uma mesa. O objetivo
era apresentar aos visitantes as edições mais relevantes dessas editoras (GAZETA
DE NOTÍCIAS, 22/08/1883).
Foram indicadas para as escolas os livros didáticos de autoria do Sr. Ribeiro
de Almeida e da Casa Evaristo Rodrigues da Costa, ambos do Rio de Janeiro; as
impressões de Leuzinger, das obras de Félix Ferreira; um conjunto de ensino
formado por um quadro e uma pasta com informações sobre o sistema de caligrafia
feito por Figueiras. O método desenvolvido por ele foi apresentado em sua
conferência e tratava-se de metodologia de ensino prático. Há informações no
registro consultado sobre uma publicação com informações sobre essa conferência,
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porém, não foram localizadas (GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883).
Também foi localizada uma sala dedicada aos materiais didáticos usados em
uma escola em Campo Grande, cujo professor responsável era o Sr. Castillo. Seus
objetos didáticos eram livros e mapas usados em sala de aula, pelo método intuitivo
(GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883).
Na mesma sala, foram apresentados objetos didáticos para o ensino de
matemática. Esses materiais foram enviados pelo Arsenal da Marinha (GAZETA DE
NOTÍCIAS, 22/08/1883).
Para finalizar a exposição, ainda na mesma sala, foram apresentados os
objetos didáticos da Escola Imperial da Quinta da Boa Vista, do Rio de Janeiro. Era
possível encontrar, no espaço, plantas, alçados e cortes, desenhos de materiais
usados nas aulas. Também foram expostos os instrumentos usados nas aulas pela
docente Dra. Paula Freitas (GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883).
Uma sala foi formada no espaço para exibição das mobílias22 a serem usadas
nas escolas. Nesse local, estiveram expostas, em cenários montados, mesas,
carteiras, com material de madeira e ferro na sua fabricação. Essa produção vinha
da Alemanha. Segundo a fonte consultada, o mobiliário era bonito, porém sem muita
praticidade (GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883).
Na sala de Nº 8, recebem destaque os materiais didáticos expostos pelo Sr.
Ohr. Velter, de Hamburgo. A produção era de uma casa especializada em fabricação
de material didático para o estudo de anatomia e física. Os objetos didáticos eram de
gesso, com medições exatas e práticos para o ensino. Os visitantes e os
especialistas no assunto elogiavam os materiais. Objetos didáticos foram
apresentados por este fabricante para serem usados nas turmas de maternal
(GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883). Não há maiores detalhamentos do que foi
exposto, mas pode-se notar o investimento nesse período da infância no que foi
apresentado na exposição.
A apresentação de mapas fabricados em Paris esteve presente nesta mesma
sala. Era o material didático de Cortambert, produzido na Casa de Hachette
(GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883). Também não há maiores informações sobre

22

Para maiores informações sobre as mobílias escolares na Exposição Pedagógica ver os trabalhos
de Alcântara (2006;2017;2018b).
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esses objetos.
A diretora do Paulsen-Stift, em Hamburgo, Mme. Elizabeth Schulz, recebeu
destaque na sala, pois, apresentava, segundo o jornal, uma coleção “muito exótica”
de trabalhos produzidos por suas alunas. Por adotar o método desenvolvido por
Froebel, nos trabalhos realizados em sua escola, permitia apresentar aos visitantes
da exposição, de forma prática, a realização desta metodologia nas atividades
escolares (GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883).
A Áustria expôs, em uma mesa, na sala 8, atlas de desenhos e documentos
do regulamento do jardim de infância de Trieste. A casa de David Corazzi, em Lisboa,
trouxe coleções mais populares de livros didáticos (GAZETA DE NOTÍCIAS,
22/08/1883). A fonte pesquisada não cita mais informações sobre as obras
publicadas por essa editora.
Foi montada, ainda na mesma sala, em forma de cenário, parte da Biblioteca
do Povo23 e das Escolas. Os preços das publicações foram considerados baixos e a
qualidade dos livros muito boa. Tiveram como doador a Itália, que queria apoiar os
investimentos científicos e literários do ensino superior do país (GAZETA DE
NOTÍCIAS, 22/08/1883).
A Espanha24 também participou da exposição pedagógica. Os seus materiais
didáticos foram de qualidade bastante inferior aos demais expostos, segundo a fonte
consultada. Mesmo assim, teve como concorrentes os colégios de quatro cidades,
não informados no jornal, e as documentações oficiais produzidas pelo país
(GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883)”.
A coleção didática enviada pelo Instituto de Zaragoza teve bastante destaque
na reportagem. Os objetos didáticos foram fabricados exclusivamente para discentes
com necessidades especiais (cegos e surdos-mudos). O Instituto também realizou
algumas atividades voltadas para esse público (GAZETA DE NOTÍCIAS,
22/08/1883).
Ainda nesta ocasião, participaram de premiações, pois essas competições faziam
parte das exposições. Para conhecer os vencedores do evento, elaboramos um
quadro com os primeiros classificados (tabela 2), após os estudos bibliográficos
23

Não foram localizadas informações mais detalhes sobre a Biblioteca do Povo nas fontes que temos
disponíveis.
24 Para um maior aprofundamento sobre a seção da Espanha na Exposição Pedagógica de 1883
ver:
BRAGUINI
(2019)
e
Lima
(2019).
Disponível
em:
https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/article/view/9717<acesso: 20/03/2020.
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sobre o tema. Na imagem a seguir, é possível conhecer o modelo do diploma
entregue aos ganhadores (figura 7).
Tabela 2 Empresas e escolas premiadas na exposição pedagógica (1883)
Classificação
1º lugar

2º lugar

3º lugar

Instituições
Casa Walcker se destaca ao expor no evento o museu escolar
fabricado pela Deyrolle; Ministério da Instrução Pública da Bélgica
(Mlle. Engels); Institut des Frères des écoles chrétiennes (J.J. Piron)
planos de móveis para o ensino de geometria.
Casa Paravia (Mapas para escolas); Casa Delagrave (Museu
industrial); Colégio Menezes Vieira (quadros de ensino de sua
invenção, como pelas coleções estrangeiras); Colégio Abílio
(coleção de objetos estrangeiros).
Casas Faro & Lino; Rousseau e Garcet & Nisi, todas pelas coleções
de objetos expostos para o ensino intuitivo.
Fonte: Adaptado de SCHELBAUER (2008).

Figura 7 Modelo do diploma da exposição pedagógica entregue aos ganhadores

Descrição: Diploma da Exposição Pedagógica de 1883 no Rio de Janeiro. Transcrição:
“Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro. O Jury premiado pela Comissão Diretora da
Primeira Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro confere o presente Diploma de 3ª Classe
aos Mª Sm. ª Alves & Cia pelas suas caixas e mapas (?). Rio de Janeiro 14 de Março de
1884. Assinatura do Cond d’Eu e do Visconde de Bom Retiro. Fonte: Hemeroteca Digital da
Biblioteca Nacional,2019.
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O levantamento de informações sobre o evento possibilita conhecer os temas das
conferências e os conferencistas na Exposição Pedagógica (ver o quadro 3)
Tabela 3 Temas educacionais apresentados na exposição pedagógica (1883)
Tema
Conferencista
A educação da criança desamparada
Carlos Leôncio de Carvalho
Higiene escolar

Dr. Antônio de Paula Freitas

O ensino moral e religioso nas escolas públicas

Dr. Amaro Cavalcanti
Dr. Joaquim Abílio Borges
(Barão de Macaúbas)

Colégio Abílio
Princípios educacionais adotados no Colégio Abílio da
Corte e de Barbacena

Dr. Abílio César Borges

Fonte: Adaptado de SCHELBAUER (2008).

As comunicações aconteceram na sala de conferências da Tipografia
Nacional. Essa atividade foi uma tentativa de contornar a situação de pouco
conhecimento da comunidade docente sobre as questões modernas de ensino.
Porém, não se teve um grande sucesso por dois motivos. O primeiro, seria a má
qualidade do auditório. Segundo a falta de participação dos professores nessa
atividade (GAZETA DE NOTÍCIAS, 26/08/1883).
Nos trabalhos de Alcântara (2016), é possível identificar a pouca participação
dos docentes na Exposição Pedagógica. As figuras de destaque no evento brasileiro
eram “professores, diretores de escolas e negociantes cariocas e um fabricante
paranaense (ALCANTÂRA, 2014; p.133)”.
No auditório, além das apresentações dos convidados, estavam expostos
alguns trabalhos produzidos pela instituição, por mais que fosse inadequado à
proposta do local. Os objetos exibidos na sala deviam apresentar uma boa qualidade
de impressão e encadernação, feita pela instituição carioca (GAZETA DE NOTÍCIAS,
22/08/1883).
Na sala de conferência foram exibidas as publicações das editoras. Recebe
destaque uma editora pernambucana responsável pela impressão de livros didáticos
(GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883). Infelizmente, o nome desta editora de
Pernambuco não foi mencionado. Essa informação seria de bastante relevância para
tomar conhecimento da contribuição do Estado na produção de materiais didáticos e
sua possível relação com o Ginásio Pernambucano. Ainda recebem destaque os
livros para o ensino primário, de autoria do Sr. Hilario Ribeiro. Outro livro voltado para
a mesma série foi desenvolvido pelo Sr. Vicente de Moraes e Mello, com o título
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“Grammatica nacional arborizada” (GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/08/1883).
Nos estudos de Carvalho (2019), foi possível conhecer os resultados obtidos
pelo país após o fim da Exposição Pedagógica. Foi criada a Sociedade Mantenedora
do Museu Escolar Nacional. Cria-se, então, o museu, no prédio da Imprensa
Nacional, e seu acervo foi formado com os objetos didáticos da Exposição
Pedagógica. O museu era gerenciado por: “Conde D’Eu, Luís Pedreira de Couto
Ferras, Senador Visconde de Bom Retiro e Leôncio de Carvalho” (CARVALHO, 2019;
p.101).
As atividades para o público aconteciam duas vezes na semana e aos
domingos em tempo integral. Em suas atividades, conseguiu estabelecer uma
agenda anual de exposições escolares, no período de 1884 a 1887. Embora
funcionando com muita dificuldade, o Museu Escolar Nacional era alvo de bastante
crítica por alguns motivos por tratar-se de uma instituição gerenciada por uma
sociedade privada, por sua pouca disponibilidade ao público, por se encontrar em um
espaço provisório e por não se ater, exclusivamente, aos docentes (BASTOS, 2002;
PETRY, 2013; ALVES, 2016).
Após o fechamento do Museu Escolar Nacional e o fim da Sociedade
Mantenedora do Museu Escolar Nacional, criou-se o Pedagogium, um museu
pedagógico, em 1890. Foi criado pelo Decreto nº 667, de 16 de agosto de 1890,
durante a gestão do ministro Benjamin Constant. O seu acervo foi composto da
biblioteca e do material escolar do antigo Museu Escolar Nacional. Para a direção do
novo museu pedagógico, foi nomeado Menezes Vieira (BASTOS; 2002).
Com a fundação do Pedagogium, o Brasil e os seus professores ganhariam
um espaço para difusão das normas de ensino, métodos e instrumentos para
lecionarem. Essa missão já tinha sido apresentada no Decreto nº 980, de 1890 25. A
atuação do gestor é bastante influenciada pelo ensino francês, segundo Vidal (2009).
A referência francesa, conhecida pelo gestor brasileiro Menezes Vieira, foi adotada
logo após a sua viagem para participar do Congrès International de l’Enseignement
Primaire, em 1889, segundo Vidal (2009) e Carvalho (2019).
Ainda sobre os estudos das autoras Vidal (2009) e Carvalho (2019), o objetivo
25

Para maiores informações acessar o Regulamento sobre o Pedagogium:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-980-8-novembro-1890518331publicacaooriginal-1-pe.html.
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do museu pedagógico brasileiro era formar uma memória das escolas públicas e,
assim, preserva a identidade das escolas por meio do apoio de uma associação e de
uma biblioteca para os professores, bem como pela publicação de uma revista
denominada Revista Pedagógica e pela formação de documentações para a
divulgação das práticas de ensino brasileiro, tudo sob influência francesa.
Devido à sua relação com o Regulamento da Instrução Primária e Secundária,
o Pedagogium também teve a função de incentivar a criação de museus escolares,
nas instituições de ensino do País (PETRY, 2013). Segundo Petry (2013), o
regulamento das escolas primárias e secundárias tinha a exigência de salas de aulas,
biblioteca e um museu escolar, com coleções de Mineralogia, Botânica, Zoologia,
outros objetos de ensino para as aulas práticas, ginásio para atividades físicas,
espaço para a prática de esportes e lazer dos alunos e um jardim que deveria ser
organizado de acordo com as atividades de ensino.
Sobre a autoria dos projetos de ensino para a criação de museus nas escolas,
ainda há muitas controvérsias (ALVES, 2016; SOUZA, 2008; SCHELBAUER, 2008;
BASTOS, 2002; KUHLMANN JÚNIOR, 2001). Para os autores mencionados, a
responsabilidade pela criação de instituições museais nas escolas foi do deputado
Franklin Dória, em agosto de 1883, no Congresso Nacional, cuja ideia já vinha da
inspiração do pensamento apresentado pelo Conde d’EU, durante o período em que
ele gerenciava a Comissão do Congresso Pedagógico. Porém, houve reivindicações,
por parte do intelectual Rui Barbosa, em ser o responsável pelo projeto desse tipo de
museu, após apresentar em seus pareceres a Reforma do Ensino Primário e
instituições de Instrução Pública, em 1882 e 1883, que apresentava uma educação
moldada nos preceitos da educação norte-americana e para aplicar essa mudança
da educação teria que se criar um Museu Pedagógico Nacional, custeado pelo
Estado, conforme apresentado pelos autores acima.
Além dos problemas de autoria do projeto de criação do museu pedagógico,
entre Franklin Dória e Rui Barbosa, ainda havia a lei nacional de Leôncio de Carvalho,
que já previa a criação do museu pedagógico, juntamente com bibliotecas, nas
escolas Normais, em 1879, conforme Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879
(CARVALHO, 2019; BASTOS, 2002). Também há indícios da apresentação do
projeto de formação de museus pedagógicos e escolares, realizado por Manoel
48

Frazão, em ano 1884 (ALVES, 2016; SCHELBAUER, 2008; BASTOS, 2002;
KUHLMANN JÚNIOR, 2001).
A própria disputa pela autoria da ideia faz ver o quanto se valorizava,
politicamente, a implantação de um ensino moderno no Brasil, configurada, de fato,
como uma tendência, implementada em algumas escolas como foi o caso do Ginásio
Pernambucano. O grande responsável pela difusão e aplicação deste modelo de
ensino no Brasil foi o Pedagogium (KUHLMANN JÚNIOR, 2001). Por meio dessa
investigação, pode-se compreender a forma pela qual as metodologias e os objetos
de ensino dos países estrangeiros chegaram até as escolas brasileiras.
Sem dúvida, as proporções tomadas internacionalmente pelas Exposições
Universais, e a Exposição Pedagógica, a nível nacional, proporcionaram a
propagação dos museus voltados para as questões educacionais e a difusão dos
objetos didáticos usados nas atividades de ensino. Esse processo é tratado por Vidal
(2009) como uma transnacionalização dos objetos didáticos e dos pensamentos
pedagógicos adotados pelos países da Europa, considerando o intercâmbio dessas
ideias como consequência de três fatores conjugados: o primeiro, o sucesso das
exposições universais; em seguida, o reflexo do momento em que as escolas
brasileiras passaram a fazer uso da Lições de Coisas, modelo pedagógico francês;
por último, as parcerias feitas nas exposições com as empresas fabricantes de
materiais didáticos.
Os resultados alcançados nas pesquisas sobre a comercialização e exibição
de coleções didáticas realizadas nas Exposições Universais e na Exposição
Pedagógica possibilitaram compreender algumas questões que permeiam a
presença de coleções de fabricantes estrangeiros no acervo museológico do MLJB.
Ao fazer um paralelo desses temas com os objetos didáticos em estudo, foi possível
identificar, no contexto desses acontecimentos sobre as inovações do ensino,
empresas de destaque na fabricação desses materiais didáticos dos quais há
exemplares no acervo museológico em estudo.
Em nossa pesquisa, o levantamento das empresas responsáveis pela
produção desses objetos didáticos aconteceu em dois momentos. Inicialmente,
durante a escrita do projeto, durante a consulta dos objetos didáticos, já que havia
etiquetas de seus fornecedores em vários deles. No segundo momento, já realizando
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as etapas iniciais da pesquisa no mestrado, começavam os estudos mais
aprofundados para o mapeamento desses fornecedores, no contexto da educação
brasileira. A seguir, algumas imagens dos objetos didáticos preservados na coleção
do MLJB com as etiquetas, algumas das empresas que participaram da Exposição
Pedagógica (1883):
Figura 8 Exemplos de modelo didático fabricado pela G.B. Paravia Ec (Itália) empresa
essa que participou na Exposição Pedagógica e o MLJB preserva em sua coleção
museológica

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2020.

Figura 9 Modelo didático da coleção de fungos e cogumelos [Schutz-Marke]

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2020.
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Figura 10 Exemplos de modelo didático fabricado pela Les Fils D’Émile Deyrolle
(França)empresa essa que participou na Exposição Pedagógica e o MLJB preserva
em sua coleção museológica

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2020.

Os resultados apresentados neste segundo capítulo permitem esclarecer a
inserção dessas empresas especializadas em materiais didáticos nas escolas
brasileiras, durante as exposições a nível nacional e internacional. Ao identificar as
empresas participantes da Exposição Pedagógica, realizada no Rio de Janeiro,
pudemos ampliar a contextualização dos objetos didáticos existentes no acervo do
Museu Louis Jacques Brunet, produzidos por alguns desses fabricantes. Uma delas
foram a empresa francesa da família Deyrolle e a editora italiana G.B Paravia.
Para documentar o processo de formação e uso da coleção de modelos didáticos
de botânica, recorreremos, nesta dissertação, ao método desenvolvido por Lourenço
e Gessner (2012). No capítulo a seguir, serão apresentados maiores detalhes sobre
a metodologia a partir do prisma da Documentação Museológica, pois entendemos o
quanto essa atividade nos acervos museológicos contribui para a gestão, pesquisa e
preservação de coleções museológicas.
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Capítulo 3 O museu de História Natural: Um estudo de caso do
MLJB
Os estudos de Lopes (2009), apresentam reflexões sobre as instituições museais
de História Natural, no século XIX, como espaços que lideraram o processo de
institucionalização do campo da Ciências Naturais que refletiram em revoluções no
âmbito dos estudos científicos e das práticas museais e/ou museológicas. Ainda
segundo a mesma autora, os resultados dessas relações causaram uma tenuidade
entre os fazer da ciência e dos museus. Assim, podendo interpretar, os museus de
História Natural como instituições museais de produção de saberes científicos no
século XIX. Barbuy (2002) indica que a formação dos museus de história natural
corresponde ao amadurecimento, no século XIX, de um processo que acontece desde
o século XVII. As atividades de investigação deram origem às coleções de espécimes
de animais, vegetais e minerais que formadas pelos naturalistas durante as suas
expedições. É importante ressaltar que esses profissionais – naturalistas - tiveram
uma contribuição ímpar na formação das coleções dos museus. Neste cenário,
recebem destaque o Museu Nacional do Rio de Janeiro (RJ), Museu Paraense Emílio
Goeldi (PA); Museu Paulista (Museu Ipiranga, SP) em serem os pioneiros na
realização de atividades museológicas no que diz respeito a investigação, seleção e
salvaguarda das coleções sobre as Ciências Naturais. Além disso, se destacaram em
promover o incentivo do uso das coleções museológicas para as atividades em
colégios que adotam a metodologia pedagógica de ensino, as de Lições das Coisas
(LOPES, 2009).
Nos dias atuais esses museus tidos como Museus de História Natural – MHN – são
definidos da seguinte forma:
[...] [instituições que] coletam, estudam e conservam evidências
materiais da biodiversidade pretérita e atual; desempenham, por isso,
papel central na identificação e explicação dos padrões e processos
evolutivos que moldam a biodiversidade no espaço e no tempo. Nos
MHN, pesquisa, ensino e extensão interagem entre si e se apoiam em
um mesmo substrato, o acervo. A evidência material é, portanto, o
centro de origem das atividades dos MHN e, de fato, lhes confere
perspectivas singulares e possibilidades únicas no que se refere à
pesquisa e educação formal e informal (TAVARES et al, 2015; p.257).

Notadamente, esses museus ao longo dos anos continuam com o perfil de
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contribuir com o saber científico por meio de suas atividades de pesquisa, salvaguarda
e comunicação de seus estudos. Landim (2011) defende o quanto essas instituições
difundem informações sobre a biodiversidade e as mudanças climáticas para seus
visitantes. Desta forma, a preservação das coleções museológicas desses museus é
compreendida como valor do patrimônio natural que gera pesquisa e coleção;
comunicação e preservação (SOLER,2015; LANDIM, 2011).
Ao analisar a definição da tipologia de Museu de História Natural com a
funcionalidade do Museu Louis Jacques Brunet é possível compreender que a
instituição museológica pernambucana apresentou essa configuração, durante o
século XIX e as primeiras décadas de XX, quando suas práticas de coleta e estudos
estavam voltadas para o ensino científico. Com as mudanças posteriores nessas
práticas pedagógicas, o MLJB se reconfigurou e atualmente suas ações estão
pautadas em preservar historicamente as práticas de ensino dos séculos passados,
segundo o que podemos concluir com os estudos de Petry (2012).
O acervo do MLJB coloca em questão um museu com coleções de História
Natural que apresenta várias questões sociais, culturais e institucionais que
interferem no gerenciamento de seu acervo e nas atividades que são oferecidas aos
visitantes. Assim, podendo compreender por meio dos estudos de Barbuy (2008) que
os Museus de História Natural são espaços de organização dos saberes da natureza,
ciência e da sociedade. Essa organização sobre os conhecimentos advindos das
coleções museológicas é comunicada aos visitantes por meio de suas exposições
(GROLA, 2014).
Por compreender a riqueza de informações que os museus de história natural
comunicam à sociedade, seja através de suas pesquisas e/ou exposição e atividades
educativas não formais, é que procuramos nos debruçar sobre os conhecimentos
presentes no MLJB. Como identificamos, esse museu se formou exclusivamente com
o objetivo de contribuir para a formação educacional de sua comunidade escolar.
Para investigar a riqueza de informações que existem na coleção museológica
em estudo, selecionamos a atividade de documentação museológica, cuja sua
função é sistematizar as informações sobre os objetos musealizados. No que tange
a realidade da documentação museológica em acervos de história natural
recorremos aos estudos de Ceravolo (2017).
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No trabalho de Ceravolo (2017) é possível compreender os desafios de realizar
os serviços de documentação museológica em um acervo de ciências biológicas e
além do mais, em uma coleção formada inicialmente para ser usada em atividades
de ensino do curso de veterinária da Universidade de São Paulo (USP). A realidade
observada pela museóloga é bastante semelhante àquela que identificamos quando
iniciamos os estudos na coleção de modelos didáticos de botânica do MLJB.
As documentações realizadas em acervos de ciência biológicas são feitas de
forma

a

evidenciar

os

conhecimentos

advindos

dessa

área

do

saber

(CERAVOLO,2017). Essas informações oriundas desse campo científico são
sistematizadas na documentação museológica de 7 (sete) maneiras, a saber: 1)
Numeração do objeto; 2) Descrição; 3) Informação sobre os dados do processo de
coleta, inserir fotografias, gravações sonoras, anotações de campo e referências
bibliográficas que possam conter informações sobre o objeto catalogado; 4)
Classificação; 5) Informar a localização do objeto no acervo; 6) Documentação
museológica que aponte a biografia do objeto; 7) Preservar a documentação e suas
informações (RODRÍGUEZ,2005).
Quando as práticas museológicas se inserem nesse cenário para realizar a
pesquisa e documentação nesse tipo de acervo é que se percebe o quanto a biografia
do objeto nessas instituições foi colocada em segundo plano. Com o objetivo de
compreender o processo de documentação e de pesquisa museológica em coleções
de modelos didáticos para o ensino de Botânica, procuramos preencher uma lacuna
nesse campo da museologia.
Em seguida, trataremos de refletir sobre a formação do campo da
documentação museológica. Depois, a importância de estudar a formação das
coleções museológicas por meio da biografia dos objetos e das coleções em museus
escolares. As frentes de trabalhos apresentadas neste capítulo resultam em aplicar
na coleção do MLJB a metodologia de estudo para compreender a formação das
coleções.

3.1 A documentação e pesquisa museológica como atividade de organização e
comunicação das informações da coleção
A realização de uma boa organização informacional sobre os objetos
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museológicos é indispensável. Mas, antes de tudo, é necessário um bom
gerenciamento da documentação museológica e uma boa estrutura no sistema de
catalogação dos objetos musealizados. Para sanar essa lacuna de informações
sobre a coleção museológica a equipe dos museus recorre à documentação
museológica e à pesquisa museológica para compreender o objeto musealizado
(BARBUY, 2002).
A documentação museológica é um campo cuja metodologia consiste em
recuperar, registrar, organizar, preservar e fornecer informações sobre o objeto
museológico e possibilitar o acesso a ele no acervo; essa documentação ocorre de
modo textual e fotográfico (BONASSIA, 2019). Para isso, é preciso que o museu,
além de promover a gestão do acervo, possibilite também a comunicação dessas
informações contidas em suas coleções museológicas aos visitantes e/ou
pesquisadores.
A comunicação das informações dos acervos museológicos acontece de tais
modos: 1) Exposição; 2) Ação Educativa; 3) Pesquisa. No desenvolvimento deste
trabalho iremos focar nas atividades de pesquisa em museu. Essa atividade permite
conhecer as informações materiais e temáticas relativas a cada objeto museológico.
A realização de pesquisa museológica é definida no conceito chaves de
museologia como uma atividade intelectual que promove o avanço sobre o
conhecimento da coleção. Isso pode ocorrer no museu de 4 formas, a saber:
1)Testemunhar as atividades técnicas realizadas em cada objeto das coleções; 2)
Promover estudos interdisciplinares que resultem em atividades museográficas para
um uso mais eficiente dos objetos museológicos dentro do museu; 3) Promove
atividades museológicas no que toca à ética museal, missão do museu e gestão
museológica; 4) Contribui para avaliar as atividades realizadas pela instituição com
relação ao acervo.
Diante dos campos apresentados – Documentação museológica e Pesquisa
em museus - entendemos o quando a documentação museológica precisa ser
desenvolvida de forma que possibilite a sistematização das informações que foram
levantadas na investigação. Para isso, é preciso que seu campo seja definido
conforme cada tipologia de acervo, assim possibilitando o bom funcionamento dos
setores do museu (PADILLHA,2014; MARTÍN TORRES,2002; BONANSSIA,2019).
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Segundo Ferrez (1991), o objeto museológico é uma fonte informacional. Para
ela, isso se dá de duas formas, são elas: 1) Intrínsecas (aspectos físicos); 2)
Extrínsecas (aspectos contextuais e documental). Ao conferir um valor documental
ao objeto, possibilita reestabelecer um sistema de recuperação da informação da
coleção museológica. Desse modo, a coleção museológica estabelece o poder de
ser produtora do conhecimento (MONTEIRO, 2014).
Para Cerávolo (1998) e Cerávolo e Távola (2007), a realização da
documentação em museu possibilita sistematizar as informações sobre as técnicas
e os conteúdos dos objetos. A organização dessas informações extraídas dos objetos
museológicos coloca a documentação como uma ferramenta para os museus
registrarem os trabalhos técnicos, os estudos e as decisões curatoriais realizadas na
coleção museológica da instituição.
Loureiro (2008) é uma outra teórica que define o conceito de documentação
museológica sob o prisma da organização dos processos informacionais do acervo
museológico. Essas informações quando organizadas e gerenciadas permitem que
o visitante tenha acesso a informações sobre os bens culturais das sociedades. Na
interpretação de Monteiro e Lara (2013) o conceito trazido por Loureiro (2008)
potencializa e consolida o processo de musealização do objeto, permitindo
compreender a trajetória do objeto antes e após sua entrada no museu na
documentação museológica.
Sob o prisma da documentação museológica, as informações relacionadas ao
objeto antes da musealização possibilitam entender sua função na sociedade no que
tange a sua origem, uso e a sua relevância para ser incorporado ao acervo de um
museu. Desta forma, quando o objeto passa pelo processo de musealização e o
museu apresenta essas informações sobre esse processo, isso permite uma
consolidação do valor histórico e social do objeto musealizado (BARBUY, 1992;
YASSUDA,2009; BONASSIA,2019).
Para a realização desses registros nas documentações museológicas, Ferrez
(1991) estabelece alguns critérios para sistematizar essa atividade nos museus
(tabela 4):
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Tabela 4. Critérios de sistematização documental em acervos museológicos
Sistematização documental de acervos museológicos
Objetivo

Promover a preservação, acesso e informação sobre o objeto.

Função

Estabelecer aos usuários as informações extrínsecas ao objeto.
Atividades estabelecidas no sistema: seleção, aquisição; pesquisa; registro;
número de registro; marcação; armazenamento; localização; classificação;
recuperação e difusão.

Elementos

Fonte: adaptado de Ferrez (1991) Bonassia (2019).

Diante do que foi apresentado sobre a sistematização da documentação
museológica é possível perceber, segundo os estudos de Bonassia (2019), que esse
processo pode atuar de duas maneiras. A primeira seria o registro do objeto no que
tange a sua descrição física e de conteúdo sobre o item do acervo. Já a segunda
maneira é uma documentação voltada para as práticas de gestão realizadas pela
equipe do museu no acervo e/ou em cada objeto.
Os tipos de documentação26 realizadas nos acervos são: Livro de tombo,
inventário, identificação do objeto e ficha de catalogação (BONASSIA;2019). O
interesse de nosso estudo é de se ater à documentação dos objetos museológicos.
Nós aprofundaremos o aspecto referente à ficha de catalogação.
A ficha de catalogação é uma ferramenta de registro do máximo de informações
sobre a biografia de cada peça incorporada à coleção do museu, a partir de pesquisas
aprofundadas. Este procedimento permite a identificação [...] das características
materiais e contextuais dos objetos (BONASSIA,2019; p.75). O padrão a ser
estabelecido na documentação deve estar relacionado às decisões da gestão do
museu, contudo as informações básicas que precisam constar no documento são:

26

Para maiores informações ver Bonasia (2019; p.76).
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Tabela 5. Campos para ficha de catalogação
Campos básicos para ficha de catalogação
1. Número de tombo

14. Valor

2. Outros números

15. Estado de conservação

3. Nome do objeto

16. Descrição cultural detalhada

4. Título

17. Datação

5. Autor ou fabricante

18.Referências bibliográfica

6. Classificação do objeto

19. Objetos relacionados

7. Descrição física do objeto

20. Restauro

8. Dimensão

21.Exposições

9. Material ou técnica

22. Publicações

10. Origem

23.Observações

11. Procedência

24. Localização

12. Data de aquisição

25. Imagem/fotografia

13. Forma de aquisição

26. Registro na ficha por e data

Fonte: adaptado de Bonassia,2019.

Diante da variedade de tipologia e seus respectivos objetivos Bonassia (2019)
indica que é necessário que a equipe do museu defina algumas medidas técnicas para
uma melhor eficácia nessa atividade, são elas:
Tabela 6. Ações a serem adotadas pela equipe do museu

Dados administrativo

Grupo de informação
do sistema
documental

Procedimentos de
documentação

Registro individuais

Classificação das
tipologias dos objetos

Registro de
procedimento
documental (data e
catalogador)

Manuais de
preenchimento e
vocabulários
controlados

Instrumentos de
pesquisa

Promover a
segurança do acervo

Fonte: adaptado de Bonassia,2019
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Os primeiros estudos sobre a temática de documentação em museus tiveram
início em 1946, na França, através do órgão internacional de gerenciamento dos
museus, ICOM (Conselho Internacional de Museus). Essa organização, em 1950,
forma o CIDOC (Comitê Internacional de Documentação), cujo objetivo era refletir
sobre a essa atividade nos museus. Nesse momento, recebe destaque a atuação da
bibliotecária Yvone Oddon no CIDOC/ICOM e no Centro de Documentação
UNESCO/ICOM. Para apresentar a formação dessas instituições precursoras na
formação das atividades de documentação em museus nos fundamentamos nos
estudos realizados por Ceravolo (1998) e Ceravolo e Távola (2007); (MONTEIRO;
LARA, 2013); Monteiro (2014).
Os trabalhos realizados por Oddon seguiram conforme o campo científico da
Biblioteconomia.

Na

obra

intitulada

“Elements

de

documentation

museographique/Elements of museus documentation”, lançada em 1968, Oddon
aponta que a documentação do acervo museológico atua em prol de uma
identificação, preservação, pesquisa e gerência da coleção e do museu. Essa ação
no acervo se destacaria em diferentes trabalhos do documentar, seriam eles:
inventariação; catalogação; fotografia, entre outros.
Para o CIDOC/ICOM, a documentação é entendida como ações associadas a
uma metodologia para identificar as informações referentes ao objeto museológico e
a forma de gerenciar as documentações produzidas durante essa atividade:
Inventário; Fichas; Imagens; Relatório de conservação; Pesquisas entre outros. Essa
forma metodológica de documentar o objeto é organizada em 22 grupos de
informação que se subdividem. Essa organização do CIDOC é reconhecida a nível
internacional e pode ser adotada por museus das mais diferentes tipologias de
acervo.
A obra de Oddon apresentou questões relacionadas à compreensão do que
seria essa documentação em museus nos países do Reino Unido. O motivo desse
destaque aos países do Reino Unido se deu pelo seu trabalho em documentar seus
acervos museológicos, prestação de conta dos trabalhos realizados nas coleções e
dos seus profissionais de museu.
A Associação Britânica de Museus, em 1970, criou o grupo de Information
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Retrieval Group of the Museum Association (IRGMA). Com o objetivo de investigar a
recuperação de informações dos acervos museológicos, passa a ser chamada de
Associação

para

Documentação

de

Museus

(Museum

Documentation

Association/MDA). Mais uma vez, em 2008, o nome da associação é alterado para
Collections Trust.
A Collections Trust entende as atividades de documentação em museus como
um sistema, conforme é apresentado na publicação da SPECTRUM (Standard
Procedures for Collections Recording Used in Museums). Para Monteiro e Lara
(2013) esse sistema estaria relacionado a uma administração na coleção
museológica relacionada às informações e às atividades curatoriais. As mesmas
autoras compreendem que a preservação das informações das coleções
museológicas se dava por meio de vários tipos de documentos que possibilitam
compreender a biografia dos objetos. Sobre as atividades curatoriais, o foco seria o
modo como aconteceria a gestão das informações sobre o acervo (MONTEIRO E
LARA, 2013).
O SPECTRUM é uma publicação a qual apresenta uma sugestão de
organização de 21 grupos de informações que são subdivididos em 147 unidades de
informação, que resulta em uma metodologia para a gestão do acervo museológico
que abarcam questões relacionadas aos eventos internos e externos ao acervo
museológico. No SPECTRUM, “a documentação é tanto o processo de organização,
quanto o resultado desse processo, o que reitera a existência, de interpretação
polissêmica, do termo documentação” (MONTEIRO, LARA, 2013; p.18).
Ao compreender o trabalho de documentação museológica nos acervos é
possível notar o quanto ela é positiva para registrar a biografia dos objetos nas
atividades realizadas pelo museu. A seguir, vamos refletir sobre a documentação em
acervos de ciência tecnologia (C&T) pois se trata da tipologia da coleção museológica
que estamos investigando.

3.2 Documentando os objetos de C&T nas escolas
Para contribuir com os estudos científicos já realizados no MLJB, selecionamos
a coleção de antigos modelos didáticos para o ensino de Botânica por entendermos
que são objetos de C&T, que nos permitem conhecer a relação dos museus escolares
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e suas coleções com a história das ciências e história da educação.
Para compreender a relação que existe entre os museus escolares e o
Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia (PCC&T) nos debruçamos sobre o estudo
realizado por Alves (2018). É com grande frequência que as pessoas demonstram
uma grande estranheza ao saber que as instituições de ensino, criadas no século XIX,
podem salvaguardar objetos de ciência e tecnologia (C&T). Contudo, essa tipologia
de museu – Museu Escolares – “[...] são espaços potencialmente importantes de
guarda do patrimônio cultural de C&T, nos quais se pode incluir também os objetos e
instrumentos de ensino (ALVES,2018; p.310)”.
Para compreender a atividade de documentação museológica em acervos de
ciência tecnologia nos fundamentamos em estudos realizados pelos autores Santos
(2008) e Santos e Granato (2021; 2018). As investigações realizadas por eles
possibilitam identificar desafios e possibilidades durante a realização desse serviço
nos bens culturais do PCC&T.
Os problemas encontrados durante a documentação dos objetos de C&T são
dois. O primeiro está relacionado ao momento de seleção do bem cultural. O outro se
estabelece no momento de nomear o objeto (SANTOS; GRANTO, 2021; 2018).
A seleção feita pela equipe do museu precede muitas vezes o momento em
que o objeto seja coletado para ser levado ao museu. A realização do seu inventário
ainda in loco, no lugar em que o bem cultural se encontra. Os equívocos ocorrem pelo
fato de os profissionais, ao realizarem o trabalho, não atentarem para que essa
tipologia de objetos é, na grande maioria, produzida em série (SANTOS; GRANTO,
2021; 2017).
Para compreender o processo dos desafios encontrados no momento de
atribuir o nome ao objeto, os autores Santos e Granato (2012;2017) trazem reflexões
dos teóricos Camargo-Moro (1986); Sánchez e Belmar (2002) e Dorikens, DorikensVanpraet (2002) para apresentar esse desafio da documentação museológica, tanto
para os objetos musealizados que conhecemos habitualmente quanto para os objetos
de C&T.
O nome do objeto é visto por Camargo-Moro (1986) como ele comumente é
denominado na sociedade e as intervenções regionais e/ou locais não podem ocorrer.
Nos estudos de Sánchez e Belmar (2002) a denominação desses objetos na grande
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maioria recebe interferência das atividades científicas e nome dos cientistas que
realizaram a descoberta científica. Para os autores Sánchez e Belmar (2002) e
Dorikens, Dorikens-Vanpraet (2002) o nome do objeto de C&T pode variar conforme
o seu campo de atuação e definição do seu fabricante. Na compreensão de Santos e
Granto (2021;2017) o nome do objeto desta tipologia não se aplica de forma linear,
pois cada um desses bens culturais apresenta singularidades.
Na perspectiva museológica, o objeto de C&T quando é musealizado recebe
uma atribuição de valor cultural e de documento. Para compreender o valor desse
objeto de museu, ele é apresentado em dois aspectos: 1) Materialidade e 2)
Informação. Para compreender essa dicotomia dos objetos de museu, os autores
Santos e Granato (2021;2017) dialogam com os textos de Rivière (1989) e Van
Mensch (1992).
Rivière (1989) compreende a musealização dos objetos como fonte primária e
secundária dos museus. A fonte primária estaria ligada à sua própria materialidade,
pois o objeto em si se torna o testemunho concreto do fato. Quando compreendemos
as informações subjetivas que os objetos carregam, estes são definidos como fonte
secundária. Essa compreensão do autor é interpretada por Santos e Granato
(2021;2017), no sentido de que o termo documento está relacionado à coleção, pois
todas as informações relacionadas aos objetos individualizados, sejam materiais ou
imateriais, permitem identificar, analisar e explicar o conjunto de bens culturais que
compõem a coleção. Uma segunda perspectiva que os autores trazem é identificar a
relevância da materialidade e da informação dos antigos objetos pedagógicos, cujo
propósito era o uso nas aulas das disciplinas de ciências (SANTOS; GRANATO 2021;
2017).
Sendo assim, podemos associar a importância dos modelos didáticos para o
ensino de Botânica que estamos investigando nesta dissertação como bens culturais
que contribuem para conhecer a história da ciência e tecnologia, sob o prisma da
educação pernambucana e, sobretudo, da Museologia. Entendendo-se a museologia
como o estudo que pode articular a interdisciplinaridade necessária para compreender
teoricamente esse processo, para além de contribuir para a gestão do acervo
museológico.
Van Mensch (1992) em seus estudos traz a diferença entre o objeto de museu
62

e o objeto museológico. Para ele, o objeto do museu está preservado por uma
instituição. Já o objeto museológico apresenta um valor documental e ele pode se
localizar ou não em um museu. Essa realidade se aplica às ações de documentação
museológica realizadas nos objetos de C&T (SANTOS; GRANATO 2021;2017).
Outro ponto analisado pelos autores é a documentação museológica aplicada
às coleções de ciência e tecnologia. Para Santos e Granato, as coleções podem ser
estudadas na perspectiva da história de sua formação e sua função. Para isso,
analisam a definição do termo – Coleção – formulado na bibliografia do conceitochaves de Museologia. Sendo assim, são identificados no texto três sentidos para a
definição do termo: 1) Sua relação com a instituição; 2) Sua materialidade; 3) Sua
imaterialidade.
Neste caso, atuamos na relação entre documentação museológica e pesquisa
em museus. Na pesquisa teórica, ainda nos estudos de Santos e Granato
(2021;2017), a documentação é uma ferramenta para recuperar a História da
Ciências. Para Santos e Granato (2021;2017) a documentação museológica, quando
bem formulada para a coleções de objetos de C&T, possibilita o desenvolvimento da
pesquisa histórica sobre o acervo. Os resultados a serem alcançados podem
possibilitar informações sobre leitura e análises não apenas para as coleções
museológicas, mas também para os objetos musealizados de forma individualizada.
O método proposto por Lourenço e Gessner (2012) procura contribuir para o
rastreamento da biografia das coleções e dos objetos de C&T que foram musealizados
por meio da documentação museológica para acervos científicos.
Muitas vezes, os fatos que marcam o processo das histórias das coleções e
dos objetos museológicos não são de conhecimento dos profissionais de museus e
por isso um sistema de documentação bem definido pode enriquecer muito as
perspectivas de todos os que vierem a atuar num museu.
A tipologia Museus de Ciência é caracterizada de formas bastante distintas e
complexas (LOURENÇO; GESSNER; 2012). No entendimento de Santos e Granato
(2021;2017) esse perfil também se reflete na formação das coleções museológicas
das instituições museais nesse campo.
As atividades de preservação, pesquisa e documentação nos museus de
ciências passaram por um longo tempo não sendo prioridade. Esse período, entre as
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décadas de 1980 e 1990, foi marcado por um momento em que as instituições
museais eram geridas por políticas públicas mais voltadas para disseminar uma
cultura científica que pudessem alcançar um maior número de pessoas. As atividades
incentivaram o fazer ciência e pouco fomentaram a história das ciências, o que acabou
resultando em uma lacuna no que se refere aos conhecimentos sobre suas coleções
e respectivas formações.
Os novos investimentos nos estudos dos museus e nas coleções de C&T
reformulam a compreensão da documentação museológica em duas instâncias. A
primeira, identificar a potencialidade desses bens culturais na reconstrução da história
dos museus de ciência. O segundo, as reformulações das formas de coleta, seleção
e pesquisa sobre a historiografia das coleções museológicas.
Sendo assim, o método de estudo formulado por Lourenço e Gessner (2012)
propicia a história dos acervos de C&T. Por isso, selecionamos para essa pesquisa
os procedimentos de pesquisa desenvolvidos por eles, pois temos como objetivo
apresentar a importância de recuperar informações sobre os fatos antecedentes e
posteriores ao momento da musealização dos objetos que compõe a coleção didática
do ensino de Botânica do Museu Louis Jacques Brunet. Também são referências para
isto, os estudos sobre a historiografia dos objetos e coleções em museus realizadas
por Pearce (2005;1994) e Alberti (2005).

3.4 A biografia dos objetos na sociedade e no museu
Após conhecer o método de construção da biografia dos objetos e das
coleções de museus, ao ingressar no mestrado, pude aprimorar esses estudos
durante as disciplinas e orientações para a realização desta pesquisa. Recebe
destaque quanto aos estudos sobre a metodologia, a disciplina intitulada “Os Museus
e os Estudos Sociais das Ciências e Tecnologias”27, sob orientação da Profa.
Margaret Lopes.

27

Durante as aulas, foram realizadas consultas a referências bibliográficas sobre os estudos
de objetos em coleções museológicas de ciência e tecnologia. Nas reflexões em aula, a
Professora Margaret Lopes auxiliou-nos a uma melhor compreensão sobre como aplicar a
metodologia Martha Lourenço e Samuel Gessner (2012). Este terceiro capítulo da dissertação
deve muito à referida disciplina.
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Para a fundamentação teórica dessa reflexão, foram selecionados os estudos
sobre os objetos do autor Samuel Alberti (2005), que possibilitam compreender que
a historicidade dos objetos permite conhecer as narrativas que estão interligadas
entre os sujeitos, objetos e as simbologias que os abrangem.
As investigações sobre a cultura científica têm como preocupação conhecer
as atividades realizadas no campo da Ciência e Tecnologia. O desejo de realizar a
pesquisa sobre as coleções museológicas é tornar o museu um espaço gerador de
conhecimentos por meio de suas fontes materiais – objetos museológicos. Ademais,
tornar a documentação museológica do acervo uma ferramenta indispensável aos
pesquisadores, visitantes e a equipe da instituição para que seja possível
compreender a trajetória do objeto.
Além de tomar conhecimento sobre a história dos objetos, é importante
conhecer, inicialmente, a formação das coleções museológicas. A tentativa em
conhecer os motivos, usos e materialidade, que envolvem a coleção de modelos
didáticos para o ensino de botânica do Museu Louis Jacques Brunet, surge após a
leitura dos textos de Pearce (1994), identificando que o campo responsável pela
pesquisa em coleções museológicas está voltado para os estudos da cultura material.
Essa perspectiva foi intensamente preconizada entre as décadas de 70 e 80
(BRUNO, 2009; PEARCE,1994).
Ainda na leitura sobre os estudos das coleções de museus realizados por
Pearce (1994) e Alberti (2005) é possível identificar em seus textos que o conjunto
desses objetos passam por quatro etapas: 1) Os modos de uso dessa coleção em
seus contextos fora do museu; 2) Quando a coleção ainda não passou pelo processo
de musealização; 3) Quando a coleção é musealizada 4) Trajetória dessa coleção,
quando inserida no museu.
A falta dessas informações sobre a biografia dos objetos e das coleções
museológicas é entendida por Pearce (1994) como fator prejudicial no momento de
atribuir a relevância merecida ao objeto musealizado ou à coleção museológica.
Conforme vai de concordância ao que foi apresentado por Alberti (2005), a história
dos objetos antes e após o processo de musealização ainda é desconhecida pelas
instituições museológicas. Deste modo, os objetos passam a ser vistos e entendidos
pelos visitantes, e até pelos funcionários do museu como objetos que têm uma
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contribuição menor do que deveriam ter, quando relacionados à sua relevância no
contexto político, social e científico do qual emergiram.
Na tentativa de reconstruir a história da coleção de modelos didáticos de
Botânica do Museu Louis Jacques Brunet foi notada a dispersão de fontes de
documentação histórica e museológica para a realização desse estudo. Nos últimos
anos, o interesse em compreender o processo de formação das coleções
museológicas tem ganhado uma maior anuência entre os pesquisadores da
Museologia. Um exemplo dessa mesma experiência foi mapeado durante essa
pesquisa, sobre os estudos realizados em acervos museológicos de museus
brasileiros e internacionais. Adiante, serão apresentados os três estudos de caso
identificados durante o desenvolvimento deste estudo.
É possível mencionar os trabalhos realizados na linha de número 1 (um) do
Programa de Pós-graduação em Museologia da Universidade de São Paulo (PpgmusUSP), em especial, a pesquisa sobre a coleção do Museu de Geociências da
Universidade de São Paulo28. Em sua dissertação, Miriam Azevedo (2018) tem como
objetivo desenvolver a história da coleção museológica desse museu universitário
paulista. A metodologia selecionada para a pesquisa de Azevedo foi a mesma de
nossa dissertação. Assim sendo, isso faz notar que esse método vem se difundindo
pelo

Brasil

devido

aos

encontros,

pesquisas

e

publicações

realizadas

sistematicamente pelos autores Lourenço e Gessner.
Na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), também seguem os estudos
das duas coleções universitárias, em especial, as do Museu de Minerais e Rocha29 e
dos cursos de Engenharia30. A coleção museológica da universidade pernambucana
se utiliza da metodologia de objetos individualizados, também proposta por Lourenço
e Gessner (2012). A pesquisa sobre as coleções didáticas do ensino de engenharia
parte da lógica da compreensão de sua formação muito voltada aos estudos de cultura

28

AZEVEDO, Miriam Della Posta de. "Coleções que escrevem a história: a trajetória do Museu de
Geociências do IGc-USP contada pelas suas coleções" / Miriam Della Posta de Azevedo;
orientadora Maria Margaret Lopes – São Paulo, 2018. 168 p.
29 BARRETO, S. B.; OLIVEIRA, A. E. S.; RIBEIRO, E. S. “PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS: estudo
de um conjunto de amostras didáticas da Petrobras”. In: IV Seminário Internacional Cultura Material
e Patrimônio de C&T, 2016, Rio de Janeiro. Anais do IV Seminário Internacional Cultura Material e
Patrimônio de C&T. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, 2016. v. 5. p. 848-856.
30 ARAÚJO, Bruno Melo De. “ENTRE OBJETOS E INSTITUIÇÕES: Trajetória e constituição dos
conjuntos de objetos de C&T das Engenharias em Pernambuco” / Bruno Melo de Araújo; orientador
Marcus Granato - Rio de Janeiro, 2019, 352p.
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material.
No contexto internacional, destaca-se o trabalho realizado pelo Museu Nacional
de História Natural e Ciência de Lisboa31, que originou a metodologia de Lourenço e
Gessner. O levantamento dessas informações resulta em uma fonte de estudo aos
pesquisadores interessados no tema ou acervo com o entendimento sobre as
narrativas construídas sobre os objetos museológicos (LOURENÇO; GESSNER,
2012).
A seguir será apresentado o método de estudo das coleções museológicas
desenvolvida por Lourenço e Gessner (2012) que aplicamos na coleção em estudo.

3.4 Estudos da coleção museológica: Procedimentos de pesquisa
O Método de Lourenço e Gessner (2012) propõe investigar as três fases pelas
quais normalmente passam os objetos antes de serem musealizados. Para uma
apreciação do método selecionado elaboramos um esquema para melhor apresentar
as etapas (tabela 7):

Tabela 7 Fases dos objetos antes de serem musealizados
Fase 1 -"Utilização regular"

Uso do objeto em atividades diárias

Fase 2 - "Limbo"
Troca por objeto mais moderno

Troca de peças

Fase 3 - "Musealização"
Descarte

Musealização

Fonte: Adaptado de Lourenço e Gessner (2012). Tradução nossa.

31

LOURENÇO, M.C; GESSNER, S. Documenting collections: Cornerstones for more
history of science in museums.2012. Science & Education DOI 10.1007/s11191-012-9568z.
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A Fase 1, conhecida por “Utilização regular”, corresponde a um período em
que o objeto desempenha suas atividades rotineiras. Na Fase 2, chamada de
“Limbo”, o objeto pode passar por uma substituição por outro mais moderno ou
pela mudança de suas peças. Neste período, é importante frisar a possibilidade
de o objeto retomar a fase anterior. Na fase seguinte, chamada de “Eliminação”,
pode haver o descarte do objeto (LOURENÇO, GESSNER, 2012; p. 5-6) ou a
“Musealização”.
Ainda sobre as fases do objeto, elas não acontecem nessa ordem tão
definida. É possível que a sua musealização e/ou descarte ocorra entre a segunda
e terceira fase, conforme apresentado por Lourenço e Gessner (2012, p.6).
Essa metodologia pode ser realizada de duas formas. A primeira estaria
voltada ao estudo da coleção. A segunda ao estudo individualizado do objeto.
Ambas as formas propõem realizar o estudo de cultura material para desenvolver
a historiografia dos objetos e/ou das coleções. Nessa dissertação optou-se pela
primeira forma da metodologia, isto é, o estudo da coleção.
As etapas (tabela 8) sobre as coleções museológicas são:
Tabela 8 Etapas do estudo da coleção museológica

Etapa 1

Etapa 2
Estado atual da
coleção

Etapa 3
Fatos vividos
pela coleção

Pontos críticos

Fonte: Adaptado de Lourenço e Gessner (2012). Tradução nossa.

Na primeira etapa, tem-se como objetivo identificar a situação atual em que a
coleção museológica se encontra. Para isto, foram realizadas pesquisas de campo
no Museu Louis Jacques Brunet, entre o período de 2015 a 2017 (momento este que
marcou os primeiros estudos sobre a coleção museológica, ainda realizadas na
minha graduação) e depois, entre 2018 e 2021, já na pós-graduação e com novos
embasamentos. Os objetos da Coleção foram examinados na sala expositiva e na
reserva técnica.
Na segunda etapa, as atividades são destinadas a contextualizar a coleção
museológica sobre os fatos ocorridos anteriormente e posteriormente ao seu status
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de objeto musealizado. Para isto, foram estabelecidos os 5 (cinco) parâmetros
norteadores para a investigações da biografia da coleção museológica previstos no
método adotado:
1) Detalhes físicos do gabinete (por exemplo, localização, número
de salas, mobiliário, dentro de uma biblioteca etc.); 2) Finalidade e
objetivo (por exemplo, ensino, estudo, lazer etc.); 3) Uso do
gabinete e desenvolvimento (instrumentos que entram e saem,
grandes aquisições, presentes, heranças etc.); 4) Instrumentos
envolvidos; e 5) Pessoas e instituições envolvidas (príncipes,
tutores, escolas, etc.). Embora pelo menos em teoria, que pode ser
caracterizada em qualquer dado momento, dependendo da
disponibilidade de fontes, estes parâmetros variam com o tempo para
cada [objeto] (LOURENÇO e GESSNER, 2012, p. 12, grifos nossos)

Esta etapa é bastante flexível, pois a sua realização deve se moldar à
realidade dos documentos existentes sobre o objeto e a instituição à qual ele
pertence, pois faz uso de fontes históricas para poder compreender o contexto
institucional, social e cultural em que o objeto está inserido (LOURENÇO, GESSNER;
2012). Portanto, em nosso caso, foram utilizadas documentações históricas,
administrativas, fotografias, matérias de jornais relevantes para a construção da
biografia da coleção museológica que está sendo investigada. Além de um catálogo
comercial das empresas G.B Paravia e Les Fils D’Émile Deyrolle dos modelos
didáticos de botânica adquiridos para a realização desse estudo, mais adiante serão
apresentados maiores detalhes sobre essas fontes de pesquisa mencionadas.
Na terceira etapa, as informações têm relação com eventos externos que,
provavelmente, resultaram na dispersão das informações sobre a coleção
museológica de modelos didáticos de botânica. Segundo Lourenço e Gessner
(2012), essa fase é bastante difícil, pois os acontecimentos externos, sua
durabilidade e o momento que aconteceu são complexos de se identificar. Esses
eventos externos são denominados pelos autores de “pontos críticos” pois são
frequentes no processo de formação e preservação das memórias relacionadas às
coleções museológicas. Essa fase do estudo é importante para identificar as lacunas
histórica e institucional presentes nas coleções (LOURENÇO, GESSNER; 2012).
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3.5 A ficha catalográfica como ferramenta de controle, gestão e pesquisa nos
museus escolares: um estudo de caso na coleção museológica do MLJB
Para sistematizar as informações que foram levantadas durante as análises
realizadas nos objetos e nas fontes documentais consultadas ao longo das
investigações, desenvolvemos uma ficha catalográfica. A realização dessa
documentação museológica vai nos possibilitar a (re)construção do catálogo do
acervo, que tem como eixo principal a coleção de modelos didáticos para o ensino
de Botânica do MLJB.
Por meio desse catálogo é possível identificar o objeto musealizado –
modelo didático para o ensino de Botânica - como documento. Para evidenciar as
informações que esses objetos carregam consigo é preciso que haja uma boa
organização e articulação entre as ações curatoriais do museu e o sistema
documental.
Para Barbuy a práticas curatoriais “são conjuntos de atividades
solidariamente articuladas, desenvolvidas em torno do acervo. São elas: estudo e
documentação, completar” (BARBUY et al 2002b; p.15). Sendo assim, adotamos
como norma de gestão do acervo as recomendações do SPECTRUM 4.0 sobre
informação da coleção, em específico, a atividade de catalogação.
O sistema documental “[é uma] estrutura que centraliza um conjunto de
ações curatoriais que envolve a organização e o estudo das coleções, viabiliza a
sua integridade, a sua utilização, e controle, a organização de exposições e ações
educativas” (BARBUY, et al. 2002; p.14). Por ser nosso objetivo estabelecer um
controle nas atividades que são realizadas no acervo é que adotamos as
orientações do CIDOC para definir os campos que terão cada grupo de informação
da ficha catalográfica desenvolvida.
A ficha de catalogação que desenvolvemos é pautada, assim, pelas
recomendações desses dois sistemas de informação – SPECTRUM e CIDOC,
articuladas às etapas de pesquisa propostas pelo método de estudo de coleções
definidas por Lourenço e Gessner (2012).
A ficha assim concebida apresenta as práticas diárias da equipe do museu,
registra as atividades curatoriais, permite o controle da coleção e traz resultados
de pesquisas sobre coleção e objeto musealizado, promovendo integridade, uso
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científico, atividades expográficas e educativas (BARBUY, et al. 2002).
Os campos abrangem informações sobre os contextos atuais e históricos
que possibilitam compreender o processo de formação da coleção e do objeto
individual, de modo extrínseco e intrínseco (FERREZ, 1991). O preenchimento da
ficha de catalogação permite compreender a trajetória da coleção antes e após a
sua musealização e permite delinear, de forma individualizada, a biografia de cada
objeto quando ainda era material didático para o conteúdo de Botânica e em sua
fase de objeto musealizado.
A ficha desenvolvida apresenta 3 grupos de informação que se subdividem
em 22 categorias descritivas, são eles:
Etapa I – Identificação do objeto no MLJB

Esta primeira parte da ficha se associa à etapa 1 do método de estudos da coleção
museológica desenvolvido por Lourenço e Gessner (2012).
1) Identificação do sumário do objeto: Conjunto de informações que indica ao
pesquisador a área do saber; o tipo de objeto; a coleção a que o objeto pertence e a
identificação visual do objeto.
a. Área disciplinar: Identifica o objeto museológico a partir do campo do saber a que
ele pertence. Neste caso, todos os itens da coleção museológica catalogada fazem
parte da disciplina de Botânica;
b. Tipologia: Identifica o tipo do objeto. Por se tratar de antigos materiais didáticos,
no campo da Educação, denominamos esses objetos de modelos didáticos;
c. Coleção: Identifica a coleção a qual o objeto pertence. Para isso, foram
organizados

conjuntos

de

modelos

didáticos

relacionados

aos

fabricantes

identificados no acervo. Assim, os objetos foram agrupados da seguinte maneira:
Editora G.B. Paravia & Cia; Les Fils D’Émile Deyrolle; Schutz-Marke e Fabricante não
identificado.
d. Foto do objeto: Identificação do objeto por registro(s) fotográfico(s).
2) Numerações: Para o CIDOC/ICOM o grupo de informação sobre a numeração do
objeto estabelece segurança, responsabilidade e acesso ao bem cultural. Durante o
preenchimento da ficha foi atribuído um número sequencial ao objeto durante o
desenvolvimento do trabalho. Além disso, foi possível recuperar outras numerações
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que foram atribuídas ao objeto museológico durante a sua trajetória antes e após sua
musealização. Para isso, utilizamos tais campos:
a. Número da ficha catalográfica: Número atribuído a cada objeto e respectiva ficha
nesta dissertação;
b. Número do inventário MLJB: Número do objeto museológico que consta no
inventário do MLJB.
c. Número de tombos antigos: Números atribuídos ao objeto museológico tanto no
inventário do MLJB quando na própria peça;
d. Número de etiqueta do fabricante: Numeração que é atribuída ao modelo
correspondente ao objeto museológico, no catálogo de venda do fabricante.
3) Nomes: Neste campo os subcampos descritivos foram definidos a partir de dois
grupos de informação do CIDOC/ICOM, são eles: Nome do objeto e Título do objeto.
O primeiro campo de informação selecionado é fundamental para definir a classe e
espécie a que o objeto pertence. O segundo campo de informação – Título do objeto- permite identificar o objeto e a coleção que lhe foi atribuída; além de ser uma
informação essencial para que o visitante acesse o bem cultural. Por se tratar de um
acervo da área de ciências naturais inserimos dois campos para nomear o objeto de
acordo com as denominações biológicas. Para isso, utilizamos tais campos:
a) Nome do objeto: Nome usado na cultura material escolar para o objeto;
b) Título do objeto: Nome atribuído pelo fabricante ao objeto museológico;
c) Denominação do MLJB: Denominação biológica que consta no inventário do
museu;
d) Classificação biológica do MLJB: Classificação biológica que consta no
inventário do museu;
e) Nome científico na etiqueta do fabricante: Nome atribuído ao objeto pelo
fabricante.
4) Descrição do objeto: O CIDOC/ICOM compreende a descrição do objeto como
uma atividade que complementa a imagem do objeto para promover a segurança do
bem cultural. Além disso, os dados sobre a descrição contribuem para a realização de
estudos, realizações de exposições e publicações sobre o item. Sendo assim,
selecionamos para o grupo de informação sobre a descrição os seguintes campos:
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a) Descrição do catalogador: Descrever fisicamente o objeto;
b) Descrição do inventário MLJB: descrição física que consta no inventário do
MLJB;
c) Descrição biológica: Buscar informações de um profissional especialista em
botânica para apresentar a descrição desse objeto na documentação.
5) Partes ou componentes: Devido às características físicas dos modelos didáticos
da coleção de botânica e das dissociações ocorridas ao longo de todo o tempo de sua
existência, decidimos colocar na ficha de catalogação um grupo de informações sobre
as partes ou componentes, conforme é sugerido pelo CIDOC/ICOM. O objetivo desse
conjunto de informações é possibilitar o controle do acervo e trazer informações mais
detalhadas das partes do objeto. Sendo assim, selecionamos os seguintes campos
para esse grupo:
a) Número de partes: Informar quantitativamente as partes que compõem o objeto
museológico. Essas partes podem estar relacionadas às divisões apresentadas pelo
fabricante e/ou as fragmentações do objeto ocorridas por eventos externos ao longo
de sua trajetória;
b) Descrição das partes: Descrição física de cada parte do objeto museológico.
6) Dimensões: O grupo de informação sobre as dimensões do objeto para o
CIDOC/ICOM permite tomar decisões sobre as formas de acesso e movimentação do
acervo. Por se tratar de uma coleção da área das ciências naturais, as informações
desse grupo são importantes para as atividades de investigação sobre o objeto. Para
isso, utilizamos tais campos:
a) Dimensão: Informar as dimensões do objeto levantadas durante a pesquisa de
campo e na consulta ao inventário do MLJB;
b) Medição: Apresentar o valor dimensional do objeto feito na pesquisa de campo e
a indicada no inventário do MLJB;
c) Unidade de medição: Informar a unidade de medida usada;
d) Parte medida: Informar as partes do objeto que foram mensuradas.
7) Materialidade: Identificar a materialidade do objeto é importante para as atividades
de conservação. Pensando nessas ações foi inserido o grupo de informações sobre a
materialidade e técnica orientadas pelo CIDOC/ICOM. Para essa dissertação,
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julgamos as informações desse grupo importantes para o levantamento da
diversidade de materiais presente na coleção museológica em foco, como também as
técnicas adotadas pelos fabricantes dos objetos museológicos. Para isso, utilizamos
tais campos:
a) Material: Informar os materiais usados na fabricação dos objetos;
b) Técnica: Informar a técnica de confecção dos objetos.
8) Marcas e inscrições: Esse campo, além de facilitar a busca de objetos perdidos,
e diferenciar informações específicas dos objetos semelhantes, auxilia nas pesquisas
sobre a materialidade do bem cultural (CIDOC/ICOM). Pelo fato de os objetos
catalogados serem industrializados, na grande maioria apresentam etiquetas de seus
fabricantes. Por isso, nos dedicamos a fazer o levantamento dessas informações
apresentada pelo fabricante. Para isso, definimos os seguintes campos:
a) Texto da marca/inscrição: Descrição das marcas e inscrições presentes no
objeto;
b) Tipo de marca/inscrição: Informar o tipo de marca ou inscrição identificada no
objeto;
c) Técnica da marca/inscrição: Informar a técnica usada pelo fabricante;
d) Idioma da marca/inscrição: Informar o idioma que consta na marca ou inscrição;
Tradução da marca/inscrição: Tradução da marca ou inscrição para o idioma da
instituição.
9) Conservação e restauro: O campo de conservação possibilita o acompanhamento
das condições físicas do objeto ao longo do tempo (ICOM/CIDOC). Definimos os
seguintes campos para esse grupo de informação:
a) Estado da conservação: Informar o estado físico do objeto;
b) Sumário do estado de conservação: Informar os problemas de conservação que
o objeto apresenta;
c) Data de avaliação do estado de conservação: Informar a data em que foi feita a
avaliação do estado de conservação do objeto;
d) Observações: Informar a necessidade de restaurar o bem cultural, caso julgue
necessário.
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10) Instituição: Informação sobre o Museu. Para o CIDOC/ICOM o grupo de
informação da instituição permite localizar institucionalmente o objeto e sua
documentação. Sendo assim, definimos os seguintes campos:
a) Nome da instituição: Nome do museu que salvaguarda o objeto;
b) Subordinação institucional: Instituições a que o museu está subordinado;
c) Endereço: Endereço completo do museu;
d) Estado e País da instituição: Estado e o país que o museu está localizado.
11) Localização: Local em que o objeto está no Museu. O CIDOC/ICOM defende que
saber a localização do objeto é uma responsabilidade básica do museu para que o
acesso físico a esse objeto museológico seja rápido e lógico ao visitante e/ou
pesquisador. Definimos tais campos:
a) Localização atual: Informar o local do objeto dentro do museu;
b) Data de registro desta localização: Informar a data que foi feito o registro de
localização.
Etapa II - Parâmetros para conhecer a coleção no passado

Esta segunda parte da ficha se associa à etapa 2 do método de estudos da
coleção museológica desenvolvido por Lourenço e Gessner (2012). Os campos
definidos visam compreender como foi o passado dos objetos museológicos antes de
sua entrada no museu.
As informações inseridas em cada campo foram decididas durante a consulta
das fontes de pesquisas; foram elas:
- “Cartilha de orientações gerais para a preservação do patrimônio cultural de
ciência e tecnologia”, publicação essa feita pelo MAST (Museu de Astronomia e Afins),
em 2013, cuja autoria foi de Marcus Granato et al 2013; possibilitou compreender o
processo de coleta das informações relacionadas ao fabricante;
- Orientações de grupo de informações do CIDOC/ICOM;
- Catálogos de vendas dos fabricantes que existem no acervo do MLJB;
- Banco de dados do patrimônio escolar de Portugal e do World Museu;
- Publicação “Sistema documental do Museu Paulista: a construção de um
banco de dados e imagens num museu universitário em transformação”, publicado em
2002, pelos autores Barbuy et al 2002.
75

Quanto às fontes supracitadas, foram utilizadas para estudos comparativos
entre os objetos museológicos do MLJB e os localizados nas fontes consultadas. A
realização dessa etapa se deu em associar as características semelhantes e
divergentes entre os modelos didáticos do MLJB e das fontes consultadas.

As

comparações realizadas se deram pelas características físicas, coloração e materiais
dos objetos estudados. Sendo assim, os campos definidos foram:
12) Fabricante: Informações sobre a empresa responsável pela produção do objeto.
a) Nome do fabricante: Nome do produtor do objeto;
b) Local do fabricante: cidade/endereço da empresa produtora;
c) Data de fabricação: Data em que o objeto foi produzido.
13) Aquisição: Informações sobre o processo de aquisição do objeto, esses dados
são relevantes pois comprovam juridicamente a quem pertence o objeto
(ICOM/CIDOC). Os campos desta seção foram:
a) Modo de aquisição: Informar o modo de aquisição do objeto, conforme for
identificado em documentos;
b) Data de aquisição: Informar o ano de aquisição do objeto informado da fonte de
estudo;
c) Valor da aquisição: Valor de aquisição do objeto apresentado na fonte consultada;
d) Fonte da aquisição: Informar quem e/ou como o objeto foi adquirido pelo museu,
segundo fonte consultada.
14) Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático: Apresentar
informações mais detalhadas sobre os antigos objetos de ensino no período no qual
ele estava em comercialização. Quando não houver referência do objeto catalogado
nas fontes de pesquisa, informar na seção que não se aplica a ficha de catalogação
que está sendo preenchida. Os campos selecionados para a ficha de catalogação
seguem os que foram apresentados na documentação consultada:
14.1 Catálogo comercial: Informações apresentadas no catálogo do fabricante.
a) Número do inventário: Numeração de referência do objeto no catálogo;
b) Descrição do modelo didático: Descrição física do objeto apresentada pelo
fabricante;
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c) Página do catálogo: Página que se encontra as informações sobre o objeto;
d) Fabricante: Nome do fabricante do objeto;
e) Valor de compra: Valor comercial do objeto;
f) Tamanho: Dimensões do objeto;
g) Data de fabricação: Data de publicação do catálogo;
h) Observação: Apresentar informações que julgar importante durante o estudo da
fonte documental. No caso de nossa pesquisa:
14.2 Base de dados de Liverpool Museus (UK) /World Museum: Informações sobre
o objeto na plataforma acessada.
a) Número de tombo: Número de registro atribuído ao objeto pelo museu;
b) Nome: Nome atribuído ao objeto pelo museu;
c) Coleção: Coleção a qual objeto está inserido no museu;
d) Fabricante: Nome do fabricante informado pelo museu;
e) Data de fabricação: Data da fabricação do objeto informado pelo museu;
f) Materiais: Materiais usados na fabricação do objeto;
g) Tamanho: Dimensões do objeto apresentado pelo museu;
h) Status da coleção: Informar a disponibilidade de consulta ao objeto;
i) Local de fabricação: Localização do fabricante;
j) Localização do museu: Localização do objeto no museu;
k) Observação: Apresentar informações que julgar importante durante o estudo do
acervo digital consultado.
14.3) Base de dados do Ministério da Educação de Portugal: A consulta dessa
coleção museológica foi fundamental para compreender como os modelos didáticos
para o ensino de botânica são apresentados em acervo das escolas de Portugal, bem
como essas informações são sistematizadas no parâmetro da Museologia e com a
História da Educação. Assim, seguimos os mesmos campos apresentado na base de
dados consultada:
a) Número de tombo: Número de registro que o projeto atribuiu ao objeto;
b) Denominação: Nome atribuído ao objeto pelas escolas participantes do projeto;
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c) Descrição do modelo didático: Descrição física do objeto apresentado na base
de dados consultada;
d) Proprietário: Nome da escola que tem a guarda do objeto;
e) Produções: Nome do fabricante informado;
f) Tamanho: Dimensões do objeto apresentadas na base de dados;
g) Materiais: Materiais usados na fabricação do objeto;
h) Observações: Apresentar informações que julgar importantes durante o estudo da
fonte documental.
15) Associação do objeto: Mais uma seção foi inserida na ficha de catalogação para
contribuir com os estudos de outros pesquisadores a coleções e/ou objeto. Esse grupo
de informações é sobre associação do objeto recomendado pelo CIDOC/ICOM, cujo
objetivo é identificar dados sobre o objeto museológico nos arquivos históricos do
museu.
a) Local associado: Local em que o objeto esteve antes da entrada ao museu;
b) Data associada: Datas dos registros apresentadas nos documentos históricos em
que constam informações sobre o objeto;
c) Nome do grupo/ indivíduo associado: Nome dos sujeitos que tiveram a guarda
do objeto antes de sua entrada ao museu;
d) Tipo de associação: Nome de antigos proprietários do objeto.
e) Função original: Modos de usos do objeto antes de sua musealização.
16) Contexto histórico e/ou documentação visual: Por compreendermos que a
pesquisa em museus é uma atividade intelectual que tem como objetivo conhecer,
inventar e avançar nos conhecimentos das coleções e de suas atividades
(DESVALLÉES; MAIRESSE,2013; p.222) é que inserimos o campo sobre pesquisa
histórica e de documentação visual. Para isso, seguimos as orientações da ficha de
catalogação formulada pelo Museu Paulista (BARBUY et al. 2002). O objetivo desta
seção seria mapear, historicamente, a origem e trajetória da coleção antes e após a
sua musealização. Esse campo é subdividido em duas seções, são elas:
16.1) Informação comum a todos os objetos da coleção: Informações gerais da
coleção na qual o objeto museológico catalogado está inserido, conforme as
informações levantadas durante as fontes consultadas.
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16.2) Informação específica sobre o objeto catalogado: Informações e imagens
sobre o objeto museológico catalogado, conforme localizado nas fontes de estudo.
ETAPA III – Fatos externos

Esta terceira parte da ficha se associa à etapa 3 do método de estudos da
coleção museológica desenvolvido por Lourenço e Gessner (2012). As informações
aqui apresentadas têm o objetivo de apresentar os fatos externos que impactam na
formação da coleção museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica do
MLJB.
Os campos selecionados para esse momento trouxeram questões sobre as
decisões da gestão museológica sobre o antes e o depois da musealização; além do
registro fotográfico das dissociações do objeto catalogado. Desse modo, adotamos
tais campos:
17) Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet – Informar os
dados sobre o objeto catalogado que constam no inventário.
18) Circulação: este campo foi subdividido em: Antes da musealização e pós
musealização. No primeiro subcampo, indicamos a etapa em que o modelo didático
era produto comercializado pelo seu fabricante e/ou usado nas atividades de ensino
da disciplina de Botânica. Já no segundo subcampo, sinalizamos informações sobre
as atividades de que o objeto participou após sua musealização.
Este campo segue a lógica da ficha documentação do Museu Paulista,
contendo as informações apresentadas sobre a institucionalização do objeto.
19) Baixa patrimonial: As informações possibilitam identificar se o objeto fui retirado
da coleção museológica (CIDOC/ICOM). Para isso, selecionamos tais campos:
a) Data de baixa patrimonial: Data que ocorreu a retirada do objeto da coleção;
b) Data de alienação: Data de alienação do objeto;
c) Métodos de alienação: Informar como foi feito a alienação do objeto;
d) Destinatário da alienação: Informar a data de alienação do objeto.
20) Preenchimento: em razão da importância de controlar a data e o responsável
pelas atualizações das informações nas fichas de catalogação é que inserimos esse
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campo. Seguimos as orientações do CIDOC/ICOM sobre o grupo de informações
sobre preenchimento, o objetivo dessas informações possibilita o controle do
inventário e as atividades de pesquisa.
a) Catalogador: Informar o nome do catalogador que fez a última alteração na ficha;
b) Data da catalogação: Informar a data que foi feita a catalogação do objeto;
c) Modificação: Informar o campo da ficha que foi modificado;
d) Data de modificação: Data da alteração da ficha catalográfica;
e) Quem modificou: Identificar o nome de quem fez a alteração.
22) Referências: A ficha apresenta as referências das fontes consultadas na pesquisa
sobre a coleção museológica em foco. O campo selecionado segue as
recomendações do CIDOC/ICOM, que sugere informar as documentações que trazem
informações sobre o objeto catalogado.
23) Imagem do objeto: Registros fotográficos sobre os detalhes do objeto
catalogado.

Figura 11 Modelo de ficha catalográfica para investigação de formação de coleções
museológicas de antigos objetos didáticos

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar:
b. Tipologia:
c. Coleção:
2. Numerações
a. Número da ficha catalográfica:
b. Número do inventário MLJB:
c. Número de tombos antigos:
d. Número de etiqueta do fabricante:
3. Nomes
a. Nome do objeto:
b. Título do objeto:
c. Denominação do MLJB:
d. Classificação biológica MLJB:
e. Nome científico atuais:
f. Nome científico (etiqueta do fabricante):
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador
b. Descrição do inventário MLJB:
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c. Descrição biológica:
5. Partes ou componentes
a. Número de partes:
b. Descrição das partes:
6. Dimensões
a. Dimensão:
b. Medição:
c. Unidade de medição:
d. Parte medida:
7. Material e técnica
a. Material:
b. Técnica:
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
b. Tipo de marca/inscrição:
c. Técnica da marca/inscrição:
d. Idioma da marca/inscrição:
e. Tradução da marca/inscrição:
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação:
b. Sumário do estado de conservação:
c. Data de avaliação do estado de conservação:
d. Observações:
10. Instituição
a. Nome a instituição:
b. Subordinação institucional:
c. Endereço:
d. Estado e País da instituição:
11. Localização
a. Localização atual:
b. Data de registro desta localização:
ETAPA II
12. Fabricação
a. Nome do fabricante:
b. Local de fabricante:
c. Data de fabricação:
13. Aquisição
a. Modo de aquisição:
b. Data de aquisição:
c. Valor da aquisição:
d. Fonte da aquisição:
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário:
b. Descrição do modelo didático:
c. Página do catálogo:
d. Fabricante:
e. Valor de compra:
f. Tamanho:
g. Data de fabricação:
h. Observação:
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14.2 Base de dados Wolrd Museu
a. Número de tombo:
b. Nome:
c. Coleção:
d. Fabricante:
e. Data de fabricação:
f. Materiais:
g. Tamanho:
h. Status da coleção:
i. Local de fabricação:
j. Localização do museu:
k. Observação:
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo:
b. Denominação:
c. Descrição do modelo didático:
d. Proprietário:
e. Produções:
f. Tamanho:
g. Materiais:
h. Observações:
15. Associação do objeto
a. Local associado:
b. Data associada:
c. Nome do grupo/ individuo associado:
d. Tipo de associação:
e. Função original:
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica:
16.2 Informações sobre o objeto catalogado:
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
18. Circulação
a. Antes da musealização:
b. Depois da musealização:
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial:
b. Data de alienação:
c. Métodos de alienação:
d. Destinatário da alienação:
20. Preenchimento
a. Catalogador:
b. Data da catalogação:
c. Modificação:
d. Data de modificação:
e. Quem modificou:
21. Referências
22. Imagens do modelo didático
Fonte: Ficha elaborada pela autora,2021.
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A ficha catalográfica apresentada acima deve receber as informações
levantadas durante os estudos realizados nesta dissertação sobre a formação da
coleção de modelos didáticos para o ensino de Botânica do MLJB. Pretende-se que o
preenchimento deste documento museológico possa ser utilizado pela equipe do
Museu e, de modo geral, contribui para uma melhor compreensão da trajetória do
objeto de forma individualizada e coletiva antes a após a sua musealização.
Para

uma

documentação

melhor eficiência

museológica

no

preenchimento

desenvolvida,

foi

e

elaborado

entendimento

da

um

de

manual

preenchimento e o vocabulário controlado utilizado em todos os modelos didáticos
catalogados. Essas documentações auxiliares supracitadas podem ser consultadas
no anexo da presente dissertação.
No capítulo a seguir, serão apresentadas as informações levantadas durante a
execução do método de estudo de coleções e a catalogação realizada.
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Capítulo 4 As mil e uma histórias das coleções museológicas
As reflexões apresentadas neste capítulo estarão relacionadas aos resultados
levantados durante as etapas de estudos estabelecidos no método desenvolvido por
Lourenço e Gessner (2012). O resultado alcançado nesta investigação procura
apresentar informações sobre a trajetória dos objetos para auxiliar em um melhor
conhecimento sobre o controle e gestão do acervo.
Ao seguir esse método, pretende-se aprimorar a atividade de documentação
museológica com a contextualização histórica da coleção de botânica, a respeito de
sua função, materialidade e narrativas da instituição e sujeitos. Sendo assim,
tomamos

como

referências

as

documentações

históricas

produzidas

pela

administração do colégio; fotografias; recortes de jornais e estudos de objetos
didáticos que compõem a coleção museológica.

4.1 ETAPA 1: Conhecendo a coleção de modelos didáticos para o ensino de
Botânica no MLJB
As informações abaixo têm o principal objetivo relatar a situação atual em que
a coleção museológica de modelos didáticos de Botânica se encontra, tanto na sala
expositiva como na RT (reserva técnica) do MLJB. Para isto, foram realizadas
pesquisas de campo, consultas à documentação museológica do MLJB e exames de
antigas publicações, anotações, registros fotográficos sobre a coleção museológica
em estudo.
Em consulta ao inventário existente no museu e nas documentações
administrativas, foi possível verificar a quantidade de objetos que existem no acervo
do museu em estudo. No inventário, foram identificados 3.911 (três mil novecentos e
onze) itens inventariados. No entanto, nas pesquisas realizadas na documentação
administrativa do museu, foi encontrada uma CI (Comunicação Interna), informando
que a coleção de répteis e de animais conservados in líquido não passaram pelas
atividades de inventariação do acervo museológico, em 2001. Diante dessa
informação, é possível concluir que a quantidade de objetos da coleção do Museu
Louis Jacques Brunet é maior do que aquela que consta no inventário
Atualmente, esses objetos musealizados estão localizados no primeiro andar
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do colégio, nas salas destinadas para a exposição, um espaço de 151 m² (cento e
cinquenta metros quadrados) e reserva técnica com 51 m² (cinquenta e um metros
quadrados), conforme as informações extraídas da planta arquitetônica do EREMGP
(figura 12). Para maiores apreciações, segue abaixo a planta apresentada no
documento de diagnóstico pela equipe do MLJB (p.6):
Figura 12 Desenho arquitetônico dos espaços do MLJB no EREMGP

Fonte: Diagnóstico do MLJB, 2019.

Em visita ao local, foi identificado que a coleção museológica do Museu Louis
Jacques Brunet apresenta as seguintes tipologias (por ordem alfabética):
Arqueologia, Botânica, Geologia, Mineralogia, Numismática e Zoologia. Mais adiante
será apresentado a forma em que os objetos se encontram organizados na
exposição.
Como já é notado, a tipologia encontrada na coleção museológica do Museu
Louis Jacques Brunet é bastante variada. Os objetos que formam essa coleção de
modelos didáticos para o ensino de Botânica estão localizados na sala de exposição
e RT. Ambos os espaços visitados durante a pesquisa de campo serão descritos em
seguida.
A descrição do espaço expositivo acontecerá de forma horária, ou seja, no
sentido da esquerda para a direita. Nessa etapa, foi possível conhecer a forma como
os objetos da coleção dos modelos de botânica estão apresentados na exposição.
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Além disso, observa-se a identificação que todos os objetos apresentam em suas
respectivas legendas.
Ao entrar na sala da exposição, encontra-se na parede, lado esquerdo, um
conjunto de 4 (quatro) armários de madeira com portas envidraçadas (figura 13). No
interior desses móveis, estão expostos os antigos objetos didáticos usados no ensino
de Botânica, Entomologia, Zoologia (cardumes) e Malacologia.
Figura 13 Entrada da exposição do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

No primeiro armário, da esquerda para a direita, está exposta parte da coleção
didática de botânica (figura 13). É possível identificar os modelos didáticos de flores,
fungos e quadros parietais32 com explicações sobre partes das plantas. Em consulta
aos objetos, é possível identificar, por meio de etiquetas do fabricante, que todos os
objetos expostos nesse mobiliário são de fabricação francesa, por Les Fils D’Émile
Deyrolle.

32

Os quadros parietais são objetos que representam os conteúdos através de representações gráficas
e por serem expostos na parede da sala de aula passam a ter essa denominação (FARIAS,2007). Para
maiores informações sobre a coleção de quadros parietais do acervo do Museu Louis Jacques Brunet
ver Santana (2019) e Borges (2019).
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Indo para o segundo armário, encontram-se os objetos que pertencem ao grupo
de Malacologia (figura 13). Os objetos contidos no armário são conservados em meio
seco e in liquido. São encontradas: réplicas de algas marinhas; conchas; estrelas do
mar; cavalo-marinho e água-viva e quadros parietais com amostras de crustáceos33.
No armário seguinte, é apresentada parte da coleção de entomologia (figura
13). Os objetos dessa coleção formam conjuntos de insetos (incluindo borboletas)
que estão organizados em quadros parietais e em mostruários conservados em meio
líquido.
No quarto armário, são expostas partes das coleções de Malacologia e dos
cardumes de água doce e salgada (figura 13). Durante a pesquisa de campo, foi
identificado que os objetos expostos nesse mobiliário são conservados in liquido e
taxidermizados.
Na

parede

ao

lado,

encontram-se

alguns

exemplares

de

animais

taxidermizados e animais conservados in liquido, organizados sobre mesas (figura
14). Os exemplares que estão localizados nesse espaço são peixes, anfíbios, répteis
e aves.

Em consulta ao Catálogo comercial da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle, de 1911, é possível
encontrar o modelo didático do esqueleto humano que corresponde àquele existente no acervo do
Museu Louis Jacques Brunet e atualmente localizado na exposição.
33
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Figura 14 Exposição do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

Na parede ao lado, no final da sala, encontram-se 4 (quatro) armários, em
madeira e com portas envidraçadas (figura 15). Nos mobiliários, estão exibidas a
coleção didática de animais taxidermizados e quadros parietais.
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Figura 15 Seção de aves da exposição do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2020.

No primeiro armário, da esquerda para a direita, estão expostas parte da
coleção didática sobre o ensino das aves. Os exemplares de animais taxidermizados;
esqueletos; quadros parietais e mostruários sobre o grupo das aves domésticas.
Ressaltamos que os quadros parietais e mostruários trazem conteúdos referentes à
anatomia e à diversidade dos membros inferiores34 das aves domésticas (figura 15).
No segundo armário, encontram-se aves silvestres taxidermizadas (figura 15).
Esses animais pertencem a ecossistemas distintos.
Já no terceiro e quartos armários (figura 15), há exemplares de animais
mamíferos silvestres taxidermizados. Ao lado do quarto armário, está localizado um
esqueleto anatômico humano35.
No lado direito da sala, estão expostas a coleção de arqueologia, animais
taxidermizados e esqueletos de animais (figura 15). O móvel usado para expor os

Em consulta ao Catálogo comercial da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle, em 1911, é possível
encontrar o modelo didático dos membros inferiores das aves sendo comercializado.
35 Em consulta ao Catálogo comercial da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle, em 1923, é possível
encontrar o modelo didático do esqueleto anatômico humano sendo comercializado.
34
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antigos objetos didáticos é tipo vitrine.
A coleção de arqueologia e paleontologia está exposta em dois armários, tipo
vitrine e com identificação do local de sua coleta: Buíque, Cidade do Sertão
pernambucano (figura 15). As escavações arqueológicas que originaram essas duas
coleções ocorreram em meados do século XX. O responsável por liderar essa
atividade arqueológica foi o francês Armand François Gaston Laroche. Ele também
realizou atividades profissionais no Ginásio Pernambucano, durante o período de
1960 e 1978, como docente e coordenador do Museu (BRUNET, 2013)
Ao lado dos expositores da coleção arqueológica e paleontológica encontramse, organizados em mesas, exemplares de animais domésticos e silvestres
taxidermizados e esqueletos. Em seguida, próximo à porta de entrada, encontra-se
um painel com o nome de identificação do Museu e uma maquete do prédio do Ginásio
Pernambucano. A maquete não é objeto musealizado, vale frisar.
No centro da sala, também há expostos mais objetos (figura 16). De trás para
frente, encontram-se mais objetos da coleção de arqueologia, minerais, rochas e
paleontológicas. Todos estão organizados em armários de madeira, tipo vitrine.
Figura 16 Parte central da sala de exposição do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2020.
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Em seguida, são encontradas em mesas, mais exemplares de animais
silvestres taxidermizados. Ainda é localizado, no centro da sala, um quadro parietal
referente à anatomia do porco36 (figura 16). Na frente desse quadro parietal,
encontram-se mais duas mesas com animais taxidermizados silvestres. Após as
mesas de animais taxidermizados, há uma grande mesa, de formato retangular,
também localizada no centro da sala, vista pelo visitante assim que ele entra no
Museu, onde está exposta a coleção de modelos didáticos para o ensino de botânica
(figura 17), investigada nesta dissertação.
Com o auxílio da fotografia acima, é possível notar o destaque da coleção de
botânica na exposição (figura 17). Ao analisar os objetos, é possível identificar, pelas
etiquetas do fabricante, que 7 desses objetos expostos são de origem francesa,
segundo identificamos pela etiqueta do fabricante Les Fils D’Émile Deyrolle. Os
demais modelos didáticos em exposição não apresentam etiqueta de seus
fabricantes, mas identificamos, durante nossas pesquisas, catálogos de fabricantes
que apresentam os dois modelos didáticos e são da empresa alemã R. Brandel.
Adiante apresentaremos com maiores detalhamentos o processo pelo qual
identificamos os modelos didáticos da coleção de Botânica em foco.

36

Em consulta ao Catálogo comercial da empresa G.B Paravia, em 1941, é possível encontrar
o quadro parietal sobre a anatomia do porto sendo comercializado.
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Figura 17 Modelos didáticos para o ensino de Botânica na exposição do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2020.

Também como parte dos resultados da pesquisa de campo, será apresentada
a situação em que se encontram as coleções didáticas do MLJB localizadas na
reserva técnica. A necessidade dessa etapa na investigação ocorreu pelo fato de
existirem outros exemplares de modelos didáticos da coleção de botânica, na RT.
Em uma avaliação geral, nota-se que o espaço existente para reserva técnica
é pequeno demais para comportar o acervo ali existente e o mobiliário nem sempre
se mostra adequado para a guarda dos objetos. Ainda durante a visita ao espaço foi
observado que as peças da coleção de modelos didáticos para o ensino de botânica
estavam localizadas em estantes de metal, madeira, armários e em caixas de papelão.
Na estante de metal, encontra-se uma caixa de papelão com mais modelos
didáticos que pertencem à coleção em estudo. Eles são feitos de cera e trata-se de
modelos didáticos de frutas. Não há identificação da empresa responsável pela
fabricação desses itens.
Somando-se os modelos didáticos da coleção de botânica encontrados no
espaço expositivo e na reserva técnica (RT) foi realizado um levantamento quantitativo
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da coleção dos modelos didáticos de Botânica. O total de objetos identificados foi de
139 peças, considerando-se como uma única peça cada corpo principal com sua
base.
Na sala de exposição, foi contabilizado um total de 44 objetos da coleção de
botânica, sendo 3 quadros parietais e 22 modelos didáticos de botânica. Os
quadros, fabricados pela empresa Deyrolle, não foram inventariados. Os outros 19
são da coleção didática sobre cogumelos e fungos, cuja coleção chamamos de
Schutz-Marke.( Marca de proteção, tradução livre em português.)
Na RT, um total de 92 modelos didáticos de botânica, com características
materiais e tipologias distintas. Dentre os fabricantes presentes no acervo, estão
as empresas: Les Fils D Émile Deyrolle (França; 37); Maison Deyrolle (França; 1);
G.B Paravia (Itália; 12); Schutz-Marke (Alemanha; 1); R. Brandel (Alemanha; 31).
Além de itens sem a identificação do fabricante e peças sem identificação (13).

4.2 Etapa 2: Fatos vividos pelos modelos didáticos de Botânica do Museu Louis
Jacques Brunet
A segunda etapa da metodologia adotada tem como objetivo investigar a
história das coleções e nela será possível aprofundar os detalhes de cada modelo
didático identificado no Museu Louis Jacques Brunet a partir das fontes de estudos
consultadas para o desenvolvimento deste trabalho. A realização dessa fase se inicia
com perguntas sobre a coleção, são elas: “Onde? Por quê? O Que? e como?”
(LOURENÇO; GESSNER, 2012; p.12) Ao final, as respostas tidas durante esses
questionamentos

apresentarão

informações

sobre

os

cinco

fatores

que

correspondem à trajetória da coleção museológica em estudo, são eles:
estabelecidos 5 (cinco) parâmetros norteadores para a investigações da biografia da
coleção museológica, são eles1) Detalhes físicos; 2) Finalidade e objetivo da coleção;
3) Uso da coleção e o seu desenvolvimento; 4) Instrumentos envolvidos no uso da
coleção; 5) Pessoas e instituições envolvidas durante a formação e uso da coleção.
A pergunta “Onde?” tem a finalidade de identificar as localizações que a
coleção ocupou ao longo de sua trajetória, seja antes ou após sua entrada no Museu.
O segundo questionamento, “Por que?”, traz informações relacionadas às motivações
que levaram à formação da coleção didática de botânica na instituição de ensino. A
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terceira pergunta “Como?” corresponde às características dos objetos que formam a
coleção de botânica, as pessoas e as instituições envolvidas na trajetória da formação
da coleção até sua musealização (LOURENÇO; GESSNER, 2012; AZEVEDO; 2018).
Para responder as perguntas sobre os cincos fatores que nos apresentam a
trajetória das coleção em estudo foi necessária a consulta de várias tipologias de
fontes de pesquisa, foram eles: 1) Fontes materiais (os próprios modelos didáticos);
2) A documentação museológica do MLJB, em especial, as informações referente à
coleção em foco; 3) Documentos administrativos históricos do GP e da Secretaria da
Educação do Estado (1894-1934); 4) Jornais do período em estudo; 5) Catálogos
comerciais das empresas G.B Paravia, R.Brendel; Deyrrolle; 6) Acervo museológico
digital do World Museum de Liverpool e das Escolas de Portugal.

4.2.1 Exame dos objetos e realização de fotografias

No primeiro momento, ainda durante a pesquisa in loco, consultamos cada
modelo didático da coleção de Botânica para compreender suas características físicas
e identificação dos fabricantes. Para melhor análise fizemos o registro fotográfico de
cada objeto.
Nos estudos das imagens feitas, identificamos a dissociação de alguns
modelos didáticos, isto é, a separação havida, em alguns casos, de partes que
deveriam compor um único modelo. Essa constatação só foi possível quando
comparamos as imagens que foram registradas nesse momento da pesquisa para a
dissertação e as que foram tiradas em 2016, quando os estudos a nível de graduação
estavam sendo realizados. Essas alterações nos modelos se deram através das
trocas de bases de algumas peças (tabela 9-10) e quebras (tabela 11) em algumas
das partes do modelo didáticos. Além do mais, identificamos a existência de mais uma
empresa no acervo do MLJB que, em algum momento da história da coleção
museológica, teve suas etiquetas coberta por outra etiqueta do fabricante italiano
(tabela 12). Essa empresa era a R. Brendel.
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Tabela 9. Modelos didáticos com as bases trocadas

Imagens registradas em 2016

Imagens registradas em 2019

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2016 e 2019.
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Tabela 10 Modelos didáticos com as bases trocadas

Imagens registradas em 2016

Imagens registradas em 2019

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2016 e 2019.

Durante o registro fotográfico do acervo foi notado além do problema das trocas
das bases, o problema de dissociação dos modelos didáticos que ocorreu no acervo
durante o período de 2016 a 2019. Provavelmente, os acidentes que levaram à quebra
de alguns modelos didáticos do ensino de Botânica aconteceram durante o manuseio
(tabela 11).
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Tabela 11 Modelos didáticos que tiveram suas bases trocadas e foram dissociados
(2016-2019)
Imagens registradas em 2016

Imagens registradas em 2019

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2016 e 2019.

As alterações ocorridas nos modelos didáticos são bastante sérias pois
comprometem as informações intrínsecas do objeto bem como os conteúdos
apresentados durante as atividades educativas e as documentações do acervo
museológico. Para que seja sanado esse problema, é preciso que se tenha muita
cautela durante o manuseio dos modelos didáticos, pois as partes infixas podem ser
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trocadas acidentalmente. O número de registro37 de cada peça, colocado somente
nas bases, deveria ser marcado também no corpo principal de cada peça.
Ainda durante essa etapa de pesquisa foi verificada, em três modelos didáticos,
a presença de uma outra etiqueta colada sobre a etiqueta da G. B Paravia (tabela 12).

Tabela 12 Modelos didáticos com etiquetas da empresa G. B. Paravia sobre a da
empresa R. Brandel
Etiquetas das empresas G.B Paravia e R.Brandel

Número de registro – é uma numeração dada a um objeto a ser registrado no museu por
ocasião de sua entrada para a coleção. Trata-se da identificação essencial da peça frente ao
museu (CAMARGO-MORO, 1986; p.241).
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet: Foto da autora, 2019.

As características visíveis da segunda etiqueta, que só se pode ver muito
parcialmente, indicam que pode ser da empresa alemã R. Brandel, cujo modelo de
etiqueta apresenta características semelhantes (Figura 18). Esta hipótese surgiu ao
observarmos a etiqueta do fabricante R. Brendel no acervo digital do Museu da
99

Universidade de Utrecht, na Holanda, que tem em seu acervo modelos didáticos para
o ensino de botânica fabricados por essa empresa alemã:

Figura 18 Foto do modelo didático da Universidade de Utrecht, fabricado pela
empresa R. Brendel

Fonte: Acervo museológico da UTRECHT, 2020

4.2.2 Inventário do MLJB

Após concluir nossa revisão bibliográfica sobre documentação museológica,
decidimos consultar o inventário do MLJB para compreender as informações
existentes sobre cada modelo didático de botânica do acervo. O inventário do MLJB
esta organização em excel e apresenta um total de 24 campos. Os campos do
inventário trazem informações sobre os conteúdos de gestão, da materialidade e
termos relacionados o objeto museológico (figura 19 – 21):
Figura 19 Recorte da planilha de inventário da coleção museológica do MLJB com
indicação (em vermelho) dos campos do documento (Parte 1)

Fonte: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet, 2016.
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Figura 20 Recorte da planilha de inventário da coleção museológica do MLJB com
indicação (em vermelho) dos campos do documento (Parte 2)

Fonte: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet, 2016.

Figura 21 Recorte da planilha de inventário da coleção museológica do MLJB com
indicação (em vermelho) dos campos do documento (Parte 3)

Fonte: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet, 2016.

Durante a consulta ao inventário do MLJB foi possível identificar que as
informações sobre a coleção museológica estão sistematizadas da seguinte forma:
Registro – Informação do número sequencial dos objetos do acervo. Identificamos
durante nossos estudos que a etapa de numeração das peças foi feita posteriormente
à conclusão do inventário. Dessa forma, não é possível compreender o critério
utilizado para numeração das peças.
Data cadastro – Identifica o dia, mês e ano em que a peça foi inventariada.
Cod. Área – Nesse campo, cada item foi numerado por 1,2,3,4 ou 6. Por interpretação
nossa, identificamos que as numerações selecionadas seguiam uma lógica das áreas
científicas que abrangem o acervo. Sendo assim, segue a ordem de número e sua
respectiva área da ciência, a saber: 1) Arqueologia; 2) Botânica; 3) Rochas; 4) Insetos
e 6) Cogumelos e fungos. A numeração 5 não entrou na classificação de cód. de área,
contudo não identificamos o motivo disso.
Cod. Subárea – Nesse campo cada item foi numerado por 1,2,3,4, 6,7,8 ou 11. A
numeração desse campo não é sequencial e não foram identificados os motivos.
Nome Objeto Espécie – As informações no campo correspondem a uma
denominação popular dos objetos.
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Filiação Tipo Composição – As informações do campo registram classificações
científicas e interpretações sobre o objeto.
Cronologia idade – A temporalidade apresentada nesse campo seguiu uma lógica
de datações geológicas, históricas e de coletas arqueológicas realizadas por antigos
coordenadores do museu. É importante informar que vários itens não apresentam
datações.
Local Coleta – O seguinte campo apresenta informações relacionadas aos países,
regiões, estados e municípios de coleta e possíveis localizações de origem dos
objetos. Alguns itens não apresentam essas identificações.
Data Coleta – Não há informações nesse campo dos itens.
Altura Cm – Medição de altura dos objetos.
Largura Cm – Medição de largura dos objetos.
Profundidade Cm- Medição de profundidade dos objetos.
Descrição – A descrição dos objetos segue uma lógica que varia, a depender do
objeto, por biológica, geográfica, paleontológica, química, física. Foi identificado que
alguns dos itens não apresentam nenhum dos tipos de descrições supracitadas.
Modo Aquisição – Informações como os objetos foram adquiridos. Para alguns
objetos aparecem como informação que entraram como donativos. Apenas um
mineral foi doado pela professora Maria José Chacon Gomes. Outros itens não
apresentam informações sobre seu modo de aquisição. Os objetos da coleção de
molusco vieram de uma coleção estrangeira, conforme verificado no inventário.
Ano Aquisição- Apenas o item doado pela professora Maria José apresenta o ano
de aquisição, 1933. Os demais objetos não apresentam nenhuma informação nesse
campo.
Procedência – O seguinte campo apresenta informações relacionadas aos países,
regiões, estados e municípios de coleta e possíveis localizações de procedência dos
objetos. Alguns itens não apresentam essas identificações.
Cod. Preservação- Nesse campo cada item foi numerado por 1, 2 ou 3. Por
interpretação nossa, identificamos que as numerações se referiam ao estado de
conservação de cada objeto da seguinte forma: 1) Bom; 2) Regular; 3) Ruim.
Localização- Apenas dois itens apresentam informações de localização. O primeiro,
da coleção de arqueologia, um objeto vindo de Belo Jardim, PE. O segundo, um
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invertebrado, vindo da Alemanha. Quanto à coleção de quadros parietais, sua
localização foi indicada como caixa vitrine.
Observações- As informações apresentadas nesse campo são de natureza bastante
variada. Durante a pesquisa, identificamos informações sobre: N. original; N. original
e classificação geológica; n. anterior; classificações anteriores que variam de um ao
10; Procedência; Legenda do objeto; classificação científica; Identificação dos objetos
coletados por Laroche, antigo coordenador do museu, já mencionado anteriormente;
Antigas localizações dos objetos; Doação do laboratório de arqueologia da UFPE;
Estado de conservação; Informações sobre fotografia da peça; legendas de objetos
realizadas por Brunet; Gênero do animal; explicação científica; explicação de uso
culinário; descrição física; espécie do animal; identificação de exótico; uso no museu.
Bibliografia – Referência bibliográfica consultada para a elaboração do inventário.
Catalogador – Nome da pessoa responsável por preencher o inventário do objeto.
Data catálogo – Data de finalização do inventário.
Responsável- Identificação dos nomes de algumas pessoas.
Logo pudemos compreender que as informações disponibilizadas no inventário
do MLJB são muito voltadas à área da Ciência Biológica e pouco à gestão e ao
histórico da coleção. A consulta a essa documentação foi importante para
compreendermos de que forma poderíamos organizar nossa proposta de ficha de
catalogação de modo a melhor contribuir para as atividades de gestão, controle e
pesquisa da coleção museológica.

4.2.3 Documentação histórico-administrativa

A fim de conhecer como a comunidade escolar do GP dialogava com a coleção
de modelos didáticos na época a que estamos nos dedicando nesta pesquisa,
consultamos a documentação histórica sobre a instituição de ensino pernambucano.
A realidade encontrada diante dessa documentação histórica foi uma grande lacuna
nos documentos administrativos, pois os registros não estão mais sob a guarda do
colégio e os problemas de conservação estão bastante acentuados.
Sendo assim, examinamos três documentações administrativas que trazem
informações específicas sobre a coleção de modelos didáticos de Botânica do MLJB,
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a saber: 1) Relatórios do Instituto Benjamim Constant (1890-1893); 2) Decreto
Estadual de ensino (1893); 3) Relatório de gestão (1931-1934). De início, as fontes
primárias investigadas são documentos institucionais do Ginásio Pernambucano e os
dados neles localizados foram organizados em planilhas38.
Os dados extraídos dessas fontes primárias foram fundamentais para identificar
a entrada e o valor gasto pelo Estado na aquisição dos modelos didáticos da empresa
G.B Paraiva. Também a forma como essas coleções didáticas eram armazenadas nos
armários do colégio pernambucano. Além das informações quantitativas e qualitativas
sobre os modelos didáticos de frutas que estão hoje no acervo e o público que fazia
uso desse material.

4.2.4 Jornais de Pernambuco

Ao identificar as lacunas documentais que existiam na documentação histórica
do GP, como também para saber a forma como o GP comunicava seus feitos para a
sociedade pernambucana é que nos debruçamos sobre jornais publicados no Estado.
Para isto selecionamos dois periódicos para a consulta, foram eles: Diário de
Pernambuco (1893-1934) e Jornal do Recife (1893-1934). Os dados mapeados,
relevantes para a pesquisa, também fora organizado em fichas individuais 39. Em
resumo, localizamos informações sobre valores e pessoas responsáveis pela compra
de modelos didáticos, bem como instituições responsáveis por doações para o GP.

4.2.5 Catálogos comerciais

Para Brunelli (2018) e Moreno Martinez e Sebastian Vivente (2012) os
catálogos de materiais didáticos geralmente apresentam as seguintes formas e
características: listas impressas; publicados periodicamente; com fim de publicidade
dos materiais didáticos e/ou escolares; apresentam informações descritivas e
38

As informações extraídas nos documentos consultados foram organizadas em uma planilha. Esse
material foi desenvolvido apresentando campos referentes ao título da documentação, autoria, página,
descrição do documento, interpretações relacionadas a pesquisa que está sendo realizada e pasta que
estamos organizando o conteúdo e as imagens registradas do documento.
39 Essa ferramenta de pesquisa contará com os seguintes campos: Título da notícia/ Nome do Jornal/
Localização do conteúdo/ Data da matéria/ Autor da matéria/ Edição/ Seção/ Página/ Notícia assinada/
Informações da publicação.
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ilustrativas dos produtos à venda. Os catálogos das empresas de materiais didáticos
são, para Brunelli (2018), um material de pesquisa profícuo, pois proporcionam
imagens para a realização de comparações, informações sobre a denominação dos
objetos didáticos e funções desses modelos para as atividades de ensino.
Sendo assim, na etapa seguinte da pesquisa, recorremos aos catálogos de
venda da empresa Les Fils D’ Émile Deyrolle publicado dos anos de 1910 e 1923 e
da empresa R.Brendel40 referente ao período de 1913 e 1914, realizando estudos
comparativos entre os objetos museológicos e as imagens dos modelos didáticos
publicadas nos catálogos dos fabricantes. Dessa forma, pudemos associar as
características físicas, coloração e materiais semelhantes e divergentes entre os
modelos didáticos do MLJB e das fontes consultadas.
Os catálogos consultados da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle, (1910;1923),
são formados por capa, procedimentos de venda, índice, conteúdo apresentado de
forma setorizada, imagens enumeradas do produto, com comentário sobre cada
exemplar e os seus respectivos valores de venda. Assim sendo, os estudos desta
dissertação se aprofundarão sobre os estudos da seção de anatomia vegetal.
Já o catálogo comercial da empresa R. Brendel (1913-1914) não apresenta
tantas informações quanto o da empresa francesa. Contudo, os dados extraídos foram
relevantes para identificar por meio de imagens os modelos didáticos de botânica que
foram fabricados pela empresa alemã e se encontram no MLJB, como também
informações científicas do campo da botânica sobre as plantas que estão
representadas nos modelos didáticos.
Para complementar as informações sobre os modelos didáticos da coleção de
botânica consultamos acervos digitais de outras coleções museológicas da mesma
tipologia em estudo que estão salvaguardadas em escolas e museus. O método de
estudo também foi comparativo da mesma forma que se deu durante as consultas aos
catálogos dos fabricantes.
O primeiro banco de dados consultados foi formado através de um projeto de
preservação e valorização do patrimônio escolar promovido pelo Ministério de

40Aproveitamos

a oportunidade para agradecer a professora Lesley Robertson por disponibilizar o
catálogo da empresa Brendel.
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Educação de Portugal41. O resultado desse trabalho formou um banco de dados42
online do inventário realizado nas escolas. A consulta ao inventário nos foi pertinente,
pois conseguimos identificações das informações dos modelos didáticos no âmbito
das escolas, em quais disciplinas os objetos didáticos eram utilizados e identificação
dos fabricantes. Bem como a compreensão de como Portugal está preservando suas
antigas coleções didáticas e a transnacionalização desses objetos pelo mundo.
O acervo museológico digital que consultamos foi a base de dados do World
Museum43. O museu salvaguarda uma coleção de Botânica que tem inserida nela um
conjunto de 200 (duzentos) modelos didáticos fabricados pela empresa R. Brendel
denominada de coleção de modelos de plantas. A curadoria dessa coleção
museológica é liderada pela Dra. Donna Young.
A organização desse banco de dados tem parceria da ONG (organização não
governamental) da Associação de coleções de ciências naturais (NastSCA) 44 do
Reino Unido. Dentre as atividades realizadas pela ONG está, em desenvolvimento, o
mapeamento de modelos didáticos fabricados pela R. Brendel.
Os estudos comparativos entre as fotos disponíveis no acervo digital do World
Museum e os registros fotográficos da coleção de modelos didáticos para o ensino de
botânica do MLJB resultaram para a dissertação informações sobre denominação,
materiais, ano de fabricação, partes que compõem os objetos. Além disso, os campos
apresentados sobre o acervo digital contribuíram para entender a forma como as
informações sobre os objetos estão sistematizadas segundo os parâmetros da
Museologia e das Ciências Naturais.

As atividades do projeto se deram no: “[...]levantamento, seleção, inventariação e estudo de espólios
materiais da educação; análise de realizações, experiências e práticas desenvolvidas no âmbito da
cultura material[...]” (MOGARRO,2012; p.67).
42 Banco de dados do projeto “Património Museológico da Educação”: http://edumuseu.sg.min-edu.pt/.
43 A base de dados do World Museum (Museu do mundo) está vinculada ao site da organização
Liverpool Museums. A organização além de administrar esse museu atua também no: International
Slavery Museum (Museu Internacional da Escravidão); Merseyside Maritime Museum (Museu Marítimo
de Merseyside); Walker Art Galley (Galeria de Arte Walker); Sudley House (Casa Sudley) e Lady Levy
Art Gallery (Galeria de Arte Sra. Levy).
44 A missão do NastSCA “é promover e apoiar as coleções de ciências naturais, as instituições que as
hospedam e as pessoas que as trabalham, de forma a melhorar o cuidado, compreensão,
acessibilidade e fruição das coleções para todos” (NastSCA,2021). Dentre as atividades realizadas pelo
grupo está, em desenvolvimento, o mapeamento de modelos didáticos fabricados pela R.Brandel.
Atualmente, foi mapeado 200 modelos didáticos de botânica para maiores informações acessar:
https://www.natsca.org/.
41
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Para a organização dos resultados alcançados nesta pesquisa, decidimos
organizar os modelos didáticos para o ensino de Botânica em conjuntos que
correspondem a cada fabricante identificado na coleção museológica do MLJB. A
seguir serão apresentados mais detalhes sobre a trajetória da coleção em estudo.

4.2.1 Coleção G.B. Paravia. EC
No acervo do Museu Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12
(doze) modelos didáticos de botânica da empresa italiana G. B Paravia EC. A
constatação só foi possível por meio das etiquetas do fabricante identificadas durante
a realização da etapa 1 do método de Lourenço e Gessner (2012).
Para compreender um pouco sobre a atuação da editora italiana em suas
atividades de fabricação de materiais didáticos, foram localizados e consultados
estudos dos autores Chiosso (2018) e Brunelli (2018) para a realização dessa breve
pesquisa histórica. Além dos catálogos da empresa publicados em 1937 e 1940.Os
resultados dessa pesquisa histórica sobre a empresa preencheram a lacuna que
havia, para nós, sobre sua atuação no mercado da cultura material escolar.
A editora italiana foi fundada em 1802 sob a direção do tipógrafo Pier Francesco
Zappata. Denominada, inicialmente, Typography Zappata & Avondo, atuou na
comercialização de materiais pedagógicos e destacou-se nas atividades de
impressões de livros litúrgicos e imagens sacras (CATÁLOGO,1937,1940;
GIOCONDI, 2018).
Em 1827, a editora passa para direção de Botta Prato e Giovanni Battista
Paravia, dando continuidade às atividades realizadas pelo antigo gestor. Logo, a
empresa se torna gerenciada pela família G.B. Paravia, atuando com atividades
artísticas de tipografia e trabalhos editoriais (CATÁLOGO, 1931;1940; CHIOSSO,
2018).
Durante a Guerra de Independência da cidade de Paravia, a editora ganha
popularidade, pois o sentimento nacionalista faz perceber a importância de investir
nas escolas e na produção de livros. Por isso, várias bibliografias de professores do
campo de Letras e Filosofia foram publicadas pela editora na época (REVISTA
TURINTO 1928; CATÁLOGO, 1934;1940).
O novo prestígio alcançado pela editora, em 1874, resultou na abertura de 5
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(cinco) filiais na cidade de Milão, Florença, Roma, Nápoles, Palermo (CATÁLOGO,
1934;1940). Nesse período de ampliação da empresa, a editora passou a produzir
outros materiais e acessórios didáticos que pudessem ser usados pelos professores
e alunos nas atividades de ensino.
Para essa nova atividade comercial, recorreram aos serviços de professores,
cientistas, artistas e cartógrafos, para que eles apresentassem propostas de materiais
e acessórios didáticos. Daí resultou a monopolização do comércio didático na Itália
(REVISTA DE TURINTO,1930).
As contribuições desses profissionais foram fundamentais para a produção de
novas bibliografias e materiais para o ensino das disciplinas de Ciência Física,
Matemática e Ciências Naturais. Os novos livros atendiam o ensino secundário
(REVISTA TURINTO, 1930).
Em 1922, a editora se aperfeiçoou em modelos didáticos para o ensino das
ciências com auxílio do Guia Científico, produzido pelo docente da Universidade de
Turim, Professor Fusari (REVISTA DE TURINTO,1930). Segundo Brunelli (2018), os
modelos didáticos da empresa Paravia eram semelhantes aos das empresas de
materiais didáticos da Alemanha. A mesma autora acrescenta, em seus estudos, a
notória rivalidade entre as empresas de ambos os países em suas propagandas.
Essa semelhança entre os modelos didáticos foi percebida durante o
desenvolvimento da dissertação, quando a coleção de origem alemã, da coleção que
denominamos de Shutz-Marke, apresentada mais adiante, estava sendo investigada.
O catálogo da Paravia, publicado em 1931, apresentava modelos idênticos aos da
coleção de cogumelos e fungos produzidos pela empresa alemã, presente no acervo
do Museu Louis Jacques Brunet.
O reflexo desse aprimoramento dos materiais didáticos resultou na construção
de laboratórios (figura 22-25) exclusivos para a produção de modelos didáticos para
a área das Ciências Naturais e Tecnológicas. As atividades realizadas nos
laboratórios seguiam sob a orientação de especialistas (Catálogo, 1931;1940).
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Figura 22 Fotos dos laboratórios da empresa G. B PARAVIA: Seção de modelagem de
subsídios científicos

Fonte: Catálogo G. B. Paravia, 1937.

Figura 23 Fotos dos laboratórios da empresa G. B PARAVIA: Seção de retoque

Fonte: Catálogo G. B. Paravia, 1937.
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Figura 24 Fotos dos laboratórios da empresa G. B PARAVIA: Seção de coloração

Fonte: Catálogo G. B. Paravia, 1937.

Figura 25 Fotos dos laboratórios da empresa G. B PARAVIA: Seção de instrumentos
científicos e tecnológicos

Fonte: Catálogo G. B. Paravia, 1937.
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Nos catálogos publicados em 1934 e 1940, foi localizada uma relação de
nome de instituições científicas e de ensino clientes da editora em foco (CATÁLOGO,
1937;1940). Dentre essas instituições, não há indícios de aquisições feitas pelo
Ginásio Pernambucano e/ou do Estado de Pernambuco.
Documentações histórico-administrativas do colégio e publicações de jornais
puderam responder aos questionamentos sobre o período em que a coleção de
modelos didáticos, de fabricação italiana, teria dado entrada ao acervo museológico
do Museu Louis Jacques Brunet.Nas fontes históricas do Ginásio Pernambucano,
então denominado Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
comunicado, datado em 19/02/1896, tratava de uma solicitação, dirigida pelo diretor
ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse mobiliário tinha o
propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da empresa italiana, editora
G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália, consistia em 13 caixas de objetos
didáticos

que

seriam

entregues

na

instituição

de

ensino

pernambucano

(RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente, não há maiores detalhes sobre os modelos
didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma como
ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896, no Diário de
Pernambuco, na seção “Parte Official”, o Secretário Interino da época, publica, em
primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano, antigo Instituto
Benjamin Constant, registro sobre a compra das “collecções escolares” da editora G.B
Paravia & C. A compra contou com a intercessão do comendador Paulo Strigio,
morador de Turim, no endereço: Rua Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor
transferido pelo Estado de Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras
italianas. Essa quantia estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo
2º (Diário de Pernambuco, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são evidenciados
na documentação específica do Colégio. Todavia, a identificação do ano da entrada
de objetos da editora, possibilita situar a coleção no contexto do final do século XIX,
abrindo mais possibilidades, embora não tenhamos encontrado um catálogo dessa
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empresa que corresponda a essa época.
Os estudos sobre os detalhes físicos dos objetos didáticos comumente
fabricados pela empresa italiana também foram realizados utilizando-se os dois
catálogos posteriores que foram localizados. Uma diversidade de tipologias e
materiais são características da produção do fabricante (figura 26-27).
Figura 26 Exposição dos materiais científicos exibidos na editora

Fonte: Catálogo G. B. Paravia 1937.
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Figura 27 Outras tipologias de materiais científicos em exibição na editora italiana

Fonte: Catálogo G. B. Paravia 1937.

Responsáveis pela fabricação de:
Modelos de Papier-mâché de anatomia e histologia humana e
vegetal, de biologia e vegetação humanas e de mineralogia;
modelos de cristais de vidro, papelão, madeira e arame de ferro:
coleções, em líquido e seco, de zoologia, botânica e fitopatologia
geral; coleções de mineralogia, litologia e paleontologia; coleções
xilológicas, espermatológicas, de fertilizantes, fungicidas e
inseticidas; coleções tecnológicas em cassett ou amadi; coleções
de herbário e botânica entre dois copos; mesas para o estudo de
zoologia e botânica; mapas geográficos e históricos e modelos de
relevo; globos terrestres e celestes; modelos de máquinas ou
plantas agrícolas (Catálogo, 1931;194045).

Dentre estes materiais produzidos pela editora Paravia, foi identificado que
a coleção de modelos didáticos do ensino de botânica do Museu Louis Jacques
Brunet é formada por modelos didáticos sobre anatomia vegetal.
Os modelos didáticos fabricados pela empresa italiana estão localizados na
reserva técnica do MLJB. Suas denominações foram identificadas durante a
pesquisa feita na etiqueta do fabricante e no inventário do acervo do Museu. A
45

O texto citado encontra-se nos dois catálogos consultados (G.B PARAVIA;1931, 1940).
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identificação do objeto museológico apresentado na etiqueta do fabricante está em
italiano; para maiores informações sobre a identificação do fabricante foi realizada
traduções do italiano para o português (figura 28). No inventário, por meio do
número de tombo que consta no objeto museológico, o nome atribuído ao objeto
está em português e latim (figura 29).
Figura 28 Modelos didático da empresa G.B Paravia com etiqueta do fabricante em
italiano e número de tombo (em destaque)

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

Figura 29 Parte do recorte da planilha de inventário da coleção museológica do MLJB
com indicação (em vermelho) do campo de identificação do objeto museológico de
número 3773

Fonte: Parte do documento do Museu Louis Jacques Brunet, 2016.

Em estudos dos modelos didáticos acima, foi possível identificar alguns dos
materiais usados em sua fabricação: papel machê policromado46; resina; arame e
gesso. Todos os modelos didáticos são de encaixe e estão sobrepostos a uma base,

46

Segundo Brunelli (2018) os modelos didáticos policromados foram pintados manualmente.
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com auxílio de um suporte em madeira. Na base, há a etiqueta da empresa italiana
em adesivo (foto 28).
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da editora,
locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a coleção didática
de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a identificação científica e
comum de cada item. Ainda, na etiqueta, há uma numeração (foto 29). Possivelmente,
trata-se de antigos números de tombo realizados no acervo museológico do Ginásio
Pernambucano, conforme

também foi visto nos estudos do inventário, no campo de

observações, do atual Museu Louis Jacques Brunet.
Ainda, foram consultadas no inventário do acervo do Museu Louis Jacques
Brunet, informações sobre os modelos didáticos fabricados pela editora italiana (foto
29). Nesse material de pesquisa, há um campo sobre o tipo de aquisição e
procedência do objeto museológico. As buscas, nesses campos, aconteceram
individualmente em relação a cada modelo didático.

4.2.2 Coleção R. Brendel
A descoberta dos modelos didáticos fabricados por essa empresa aconteceu
durante a consulta de etiquetas dos modelos didáticos fabricados pala empresa
Paravia, na pesquisa de campo na instituição museológica (tabela 12). Nessa
identificação da empresa foi contabilizado um total de 3 modelos, cujas etiquetas da
empresa R. Brendel estavam cobertas por outras etiquetas do fabricante italiano, G.B
Paravia. Desses modelos didáticos, nenhum foi localizado nas fontes de estudos
consultadas.
Contudo, a descoberta dessa etiqueta nos levou a buscar informações sobre
os fabricantes e os modelos didáticos por ele fabricado. Para esse estudo sobre o
modelo didático do fabricante da R. Brendel recorremos a duas fontes. A primeira,
catálogo comercial da empresa R. Brendel de 1913-1914. A segunda, base de dados
do World Museum (Liverpool Museums, UK). A metodologia utilizada nas consultas
às fontes de pesquisas foi de estudo comparativo, conforme já foi explicado no início
do capítulo.
Para tentar iniciar a busca dos modelos didáticos fabricados pela empresa
alemã Robert Brendel, foi preciso recorrer aos estudos das pesquisadoras Mayoni
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(2020), González (2020) e Donna Young (2019) para compreender a história da
empresa e as características dos modelos didáticos fabricados pelo fabricante.
A empresa Brendel foi fundada em 1866, em Berlim, Alemanha, por Robert
Brendel. A fabricação dos modelos didáticos era um projeto desenvolvido pelo
professor Ferdinand Julius Cohn (1828-1898) em parceria com o farmacêutico Carl
Leopold Lohmeyer. Devido ao falecimento do instituidor da empresa, a administração
passou a ser feita pelo seu filho, Reinhold. As informações mais detalhadas sobre as
atividades realizadas pela nova gestão são parcas (MYONI, GONZÁLEZ, 2020).
Com base no estudo do catálogo (1913-1914) e nas pesquisas realizadas por
Mayoni (2020) e González (2020), observa-se que a empresa Brendel foi responsável
pela invenção de 200 modelos didáticos, durante o período de 1860 a 1920. Dentre
esses itens, destaca-se a coleção para o ensino de Botânica, cujas tipologias eram:
“algas, bactérias, musgos e plantas aéreas” (MYONI, GONZÁLEZ, 2020; p.65,
tradução livre).
Em uma entrevista47, disponível no site do World Museum, a curadora da
coleção museológica, Donna Young, apresenta informações sobre o período de
produção, materiais de fabricação e uso dos modelos didáticos. De acordo com
Young, a fabricação desses modelos ocorreu, aproximadamente, no início da década
de 1900; os materiais utilizados, frequentemente, por esse fabricante foram papelmachê, arame, madeira, vidro e resina. Para conferir mais detalhes e requintes aos
modelos didáticos, o fabricante recorria a materiais orgânicos como penas e pelos de
animais, para criar um aspecto aveludado nos modelos didáticos das plantas.
Devido aos desencaixes dos modelos didáticos feitos ao longo da história
desses objetos, foi comum haver perda das etiquetas dos fabricantes, extravio e
trocas das partes que formam o modelo didático (YOUNG, 2019). Devido à grande
adesão no mercado de materiais didáticos, a empresa tinha como seus clientes
funcionários de instituições de ensino secundário, ensino superior e museus (MYONI,
GONZÁLEZ, 2020).
Esses conhecimentos sobre os modelos da Brendel foram fundamentais
durante os estudos da coleção do MLJB. Nessa etapa da pesquisa, foi verificada a

47

Entrevista a curadora: Disponível em: https://www.liverpoolmuseums.org.uk/stories/plant-modelscollection-now-online <acesso em 15/12/2019>.
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presença desses materiais usados na fabricação dos modelos didáticos existentes na
coleção em foco. Levantamos a hipótese que as alterações ocorridas nos modelos
didáticos do MLJB se deram por dois motivos.
O primeiro motivo estaria relacionado às quebras acidentais durante o
manuseio recente, segundo o que foi apresentado nas imagens do capítulo anterior.
O outro fator foi identificado nas documentações históricas administrativas do colégio
e em publicações de jornais poderia estar relacionado, provavelmente, aos antigos
reparos feitos incorretamente nos modelos didáticos ao longo de sua trajetória no GP.
Durante os estudos comparativos entre as fotos disponíveis no acervo digital
do World Museum e os registros fotográficos do Museu Louis Jacques Brunet, foi
possível identificar um total de 24 modelos didáticos, sem etiqueta de fabricante,
localizados na reserva técnica no Museu do GP, que poderiam ter sido fabricados pela
empresa Brendel.
Após a consulta dos modelos didáticos disponíveis no acervo digital do World
Museum e a realização do estudo comparativo, alguns dos modelos didáticos do
MLJB permaneceram sem identificação. Para tentar sanar essa lacuna, foi consultado
o catálogo da empresa Brendel, publicado entre 1913-1914. Os estudos realizados
nessa fonte de pesquisa resultaram na identificação de 7 modelos didáticos do MLJB.
Nessa pesquisa, as denominações dos modelos didáticos estão conforme as
identificações apresentadas no inventário do acervo do MLJB. As identificações
apresentadas no catálogo da empresa Brendel não foram consideradas neste estudo,
pois são muito específicas para área da Botânica e a preocupação principal é
recuperar as informações intrínsecas dessa coleção de botânica que estão dispersas.
Em síntese, o acervo digital e o catálogo do fabricante consultados permitiram
identificar os modelos didáticos presentes no MLJB que, provavelmente, podem ter
sido fabricados por essa empresa. Foi contabilizado, durante o estudo as fontes
supracitadas, um total de 31 modelos didáticos modelos existentes no MLJB. Sendo,
24 modelos didáticos encontrado que correspondem ao banco de dados do World
Museum e 7 modelos didáticos identificados no Catálogo do fabricante de 1913-1914.
Assim, concluímos tratar-se de modelos didáticos da empresa fabricados pela R.
Brendel. Além de tomar ciência do processo de dissociação que os modelos didáticos
passaram ao longo de sua trajetória.
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4.2.3 Coleção [Schutz- Marke]
Um conjunto de 20 (vinte) modelos didáticos de cogumelos e fungos foram
localizados, também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do
fabricante desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, o termo
alemão de marca registrada, Schutz-marke, que encontra-se escrito nesses objetos.
Os objetos didáticos dessa coleção, em sua grande maioria, estão localizados
na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto de número MLJB 3741)
encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de conservação.
Durante o estudo dessa coleção de modelos didáticos, foram identificados os
materiais usados em sua fabricação: gesso, madeira e tinta. Ainda foi observada a
presença de antigos números de tombo nos modelos didáticos.
No verso da base, há uma etiqueta do fabricante com identificação do modelo
didático, informações sobre o cogumelo e/ou fungo no meio ambiente. Todo conteúdo
da etiqueta encontra-se em alemão. Nessa parte do objeto, também, foi localizada a
inscrição Schutz-Marke e identidade visual da marca, já apresentada no segundo
capítulo dessa dissertação (figura 9).
Após a localização dessa coleção, foi iniciada a busca de informações do
fabricante nas documentações histórico administrativas do colégio e publicações de
jornais. Porém, não se teve êxito nas investigações desse estudo.
A primeira identificação do modelo didático no GP foi averiguada, em uma
documentação histórica, datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de
autora do Dr. Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa
documentação identificamos que a coleção de cogumelos e fungos já fazia parte da
coleção de objetos didáticos do antigo gabinete de História Natural do colégio
pernambucano.
Depois, levantamos a hipótese do fabricante da coleção ter sido a empresa R.
Brendel. Os motivos que nos levaram a cogitar essa possibilidade era pelo fato de
que os modelos de cogumelos e fungos tinha as etiquetas com conteúdo escritos no
idioma alemão. Por isso, essa seria uma hipótese a ser adotada.
Em seguida, iniciei a busca de informações desses modelos didáticos nas
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redes sociais48 do Museu World. Durante o acesso a essa rede social não localizei
imagens e/ou outro tipo de informações sobre os cogumelos e fungos.
Nesse ínterim, comecei a observar a presença de colecionadores particulares
internacionais desses modelos didáticos de botânica nessas redes sociais. A fim
conhecer mais informações comecei acessar esses perfis dos colecionadores para
conhecer mais sobre os modelos didáticos semelhantes aos do MLJB.
A partir das fotografias apresentadas nessas redes sociais e informações
sobre fabricantes de foram responsáveis pela fabricação de modelos didáticos
durante o século XIX e XX levantamos uma segunda hipótese do possível fabricante
da coleção de cogumelos e fungos do MLJB. O nome do fabricante seria Victor
Dürfeld. Sua fábrica era na Alemanha, em Olbernhau. Ele ficou muito conhecido por
fabricar modelos didáticos de frutas.
Nos dias de hoje, existem modelos didáticos dele (Victor Dürfeld) na coleção
museológica do Museu de Artes e Ciências Aplicadas (Museum o Applied Arts and
Sciences)49, localizado na Austrália. Os modelos estão disponíveis em um banco de
dados digital.
Em consulta aos modelos didáticas disponíveis no banco de dados, identifiquei
semelhanças na base, nas fontes usadas na etiqueta do modelo didático, o modo
que as informações estão sistematizadas na etiqueta. Além disso, encontrei um
modelo didático, que está no acervo digital, com uma etiqueta idêntica ao dos
modelos didáticos do MLJB.
Após a identificação do nome do possível fabricante fui em busca de
publicações científicas e encontrei uma do ICOM, publicada em 1993, onde alguns
modelos didáticos de frutas foram usados como ilustrações das seções da revista.
48

Conta do Instagram do Museu Wolrd: https://www.instagram.com/worldmuseum.
“O Museu de Artes e Ciências Aplicadas é o museu contemporâneo da Austrália por excelência e
inovação em artes e ciências aplicadas. Fundado em 1879, nossos locais incluem Powerhouse
Museum, Sydney Observatory e Discovery Centre. Estamos em uma posição única para demonstrar
como a tecnologia, engenharia, ciência e design impactam a Austrália e o mundo. Internacionalmente,
a MAAS é reconhecida pelo calibre de nossa coleção, bolsa de estudos e exposições. Nossa coleção
abrange história, ciência, tecnologia, design, indústria, artes decorativas, música, transporte e
exploração espacial. É também o lar do patrimônio material e das histórias da cultura, história e estilo
de vida australianos, proporcionando uma visão abrangente deste país rico e diversificado. Estima-se
que haja bem mais de 500.000 itens separados na coleção MAAS. Um programa de exibições
temporárias e programas complementam uma variedade de galerias permanentes em todos os locais
do MAAS. Colocamos uma forte ênfase na aprendizagem e criatividade” (Disponível
em:https://artsandculture.google.com/partner/powerhouse-museum-of-applied-arts-and-sciences.
Acesso:09/06/2021. Tradução livre).
49
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Além disso, foi publicada uma nota pelo departamento de botânica, do Museu
Joanneum, em Graz, apresentando a coleção fabricada por Victor Dürfeld. Ainda na
mesma nota de publicação, há informações sobre o estado de conservação dos
objetos e solicitando que quem tivesse mais informações sobre o fabricante e os
modelos didáticos entrasse em contato com o museu.
Depois, saiu uma publicação sobre a fábrica do Victor Dürfeld, em 2007, em
uma revista da cidade de Olbernhau, na Alemanha, onde traz informações mais
históricas sobre o fabricante, seus trabalhos, a raridade dos objetos e que as
documentações sobre o fabricante são quase que inexistentes.
Consideramos que há boa possibilidade de a Coleção de Cogumelos e Fungos
do MLJB ter como fabricante Victor Dürfeld.

4.2.4 Coleção Deyrolle
O terceiro fabricante, localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é
a empresa da Família Deyrolle. Um total de 63 (sessenta e três) modelos didáticos
produzidos por esse fabricante foram identificados na coleção museológica em
estudo. Sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três) quadros parietais (figura 30),
ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de botânica.
Figura 30 Quadros parietais para o ensino de botânica fabricados pela empresa Les
Fils D'Émile Deyrolle
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2016.

A fim de realizar uma pesquisa histórica sobre a empresa, consultamos os
estudos de Wilson (2020). A Deyrrole foi fundada em 1831 por Jean-Baptiste Deyrolle,
taxidermista do Museu de História Natural de Lille (França). Inicialmente, foi chamada
de Maison Deyrolle, localizada o número n.23, da rue de la Monnaie da cidade de Lille.
O objetivo da loja era comercializar coleções de entomologia e equipamentos
específicos para a caça e preparações de espécimes para compor coleções. Em
paralelo, Jean- Baptiste ensina a Achilles, seu filho, as técnicas da profissão.
A segunda geração da empresa da família Deyrolle foi administrada por
Achilles. Há muitas lacunas sobre sua gestão, principalmente, sobre o período exato
e os produtos comercializados nessa época. Nesse momento a empresa continuava
com o mesmo nome e endereço.
Após 30 anos, em 1866, a empresa Maison Deyrolle passa a ser gerenciada
pelo neto, Émile Deyrolle. Na terceira gestão, a empresa muda-se para Paris no
número

46, da rue du Bac, em 1881, onde funciona até os dias de hoje. A gestão

de Émile Deyrolle dá continuidade às vendas dos produtos que marcaram a
comercialização da empresa. Em paralelo, ampliaram suas vendas para as
publicações sobre História Natural, especialmente

relacionadas aos estudos da

Anatomia Humana, botânica, instrumentos científicos e mobiliários escolares.
Com a inserção

no mercado de materiais pedagógicos, Émile Deyrolle inicia

a produção dos quadros parietais, que ficaram conhecidos por “Museus Escolares
121

Deyrolle”, conforme

apontado nos estudos de Petry (2012; 2013). Assim, a empresa

francesa passa a ser o principal fornecedor de materiais de ensino nas escolas
públicas da França.
Devido às metodologias de ensino do século XIX, os Museus Escolares tornamse populares entre as escolas francesas. Pelo fato da pedagogia da França ter
influenciado o sistema de ensino de muitos países e a empresa da família Deyrolle ter
parcerias com pessoas influentes de vários lugares do mundo, várias escolas
adquiriram material didático dessa empresa. Lembramos aqui que mais detalhes
sobre essa transnacionalidade de produtos didáticos e as relações da empresa com
intelectuais brasileiros foram tratadas nos capítulos iniciais.
Sobre os quadros parietais, foi localizado registro de uma compra realizada
para o museu do Ginásio Pernambucano. A aquisição foi realizada em 26/01/1912,
por Adalgisa Thedolina Ferreira Neves, a pedido do Secretário geral do Estado da
época, cujo nome não foi informado. A compra tratou de uma coleção de 46 (quarenta
e seis) quadros sobre o conteúdo de História Natural para o museu da escola. O valor
pago pela coleção de quadros parietais foi de 184$000 (cento e oitenta e quatro réis),
segundo consta no jornal Diario de Pernambuco.
Maiores informações sobre os conteúdos apresentados nesses quadros
parietais e o fornecedor não foram localizadas nas publicações de jornais consultadas.
Contudo, a informação publicada no dia 26/01/1912 é relevante, pois situa o momento
de compras desses materiais para as atividades realizadas no espaço museal do
Ginásio Pernambucano.
Na 4ª geração, em 1896, a empresa da família Deyrolle passa a ser gerenciada
pelos filhos de Émile Deyrolle. Na época, a empresa passa a ser chamada de Les Fils
D’Émile Deyrolle. Seus produtos comerciais eram os mesmos das gestões anteriores.
Um incêndio, no início dos anos 2000, colocou em risco o patrimônio construído
pela família Deyrolle. Nessa tragédia, foram perdidos muitos produtos da empresa e
houve danos ao prédio e ao acervo. Para restaurar a tradicional empresa francesa,
vários colaboradores se reuniram para ajudar. O Príncipe Louis Albert Broglie,
fundador do Príncipe Jardinier Company, foi um dos responsáveis por custear a
restauração da empresa.
Em 2003, a empresa foi comprada por esse príncipe francês. As atividades
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continuam acontecendo no mesmo local após a restauração do prédio. Houve
mudança no nome da empresa e agora passa a ser chamada apenas de Deyrolle. Os
objetivos das atividades comerciais na nova gestão são comercializar materiais para
as áreas do meio ambiente, arte e educação.
A breve pesquisa histórica da empresa foi importante para conhecer o período
de fabricação dos modelos didáticos pertencentes ao acervo do Museu Louis Jacques
Brunet, identificados graças às etiquetas do fabricante, ainda existentes em alguns
dos modelos didáticos da coleção museológica em estudo.
As etiquetas do fabricante permitem datar, portanto, o período entre 1881 – o
ano em que a empresa se instalou no número 23 da rue de la Monnaie, em Paris – e
1896 – ano em que a empresa mudou de nome, passando a se chamar Les Fils
d’Emile Deyrolle e mudou-se para o número 46 da rue du Bac (onde ainda se
encontra), sempre em Paris (figura 31-32).
Figura 31 Modelo didático com etiqueta do fabricante Mainson Deyrolle

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

Figura 32 Modelos didáticos e suas respectivas etiqueta do fabricante Les Fils
D’Émille Deyrolle
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

Na figura 31, o modelo didático apresentado, provavelmente, tem 186 (cento e
oitenta e seis) anos de fabricação, segundo o que se contabiliza com o tempo de
existência da empresa. Os demais modelos didáticos (figura 32), já contam com 124
(Cento e vinte e quatro) anos de produção, conforme podemos contabilizar de acordo
com o tempo da empresa. Ambos, presentes na coleção museológica do MLJB,
carregam consigo uma preciosidade por seu tempo de existência e por sua
historicidade relacionada aos métodos pedagógicos e às atividades de ensino do
Ginásio Pernambucano, assim como à circulação internacional desse tipo de objeto.
Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar dados
sobre os grupos botânicos que os modelos didáticos pertenciam, suas denominações,
descrição física, valores de compra. Sendo assim, localizamos na coleção de botânica
do MLJB tais grupos botânicos: Partes das plantas; Flores monocotiledôneas e
dicotiledôneas; Flores de inflorescência; Flores androceu e gineceu; Germinação;
Plantas parasita; fanerógama gimnosperma; Hepática; Almíscar; Fungos; Frutas,
raízes e troncos (CATÁLOGO,1923).
Os modelos didáticos que pertencem ao grupo das partes das plantas
apresentam um total de 4 (quatro) unidades. A quantidade identificada na RT do MLJB
está completa, conforme averiguamos no catálogo comercial do fabricante (figura 33).
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Figura 33 Exemplos de alguns modelos didáticos do grupo parte das plantas da
coleção do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019

O grupo representa as partes de reprodução das flores dicotiledônias. A
empresa francesa foi responsável pela fabricação de 20 (vinte) modelos didáticos
desse grupo (CATÁLOGO, 1923). Atualmente, encontram-se 9 (nome) modelos
didáticos desse grupo (figura 34). Parte dele se encontra na RT e a outra parte na
exposição do MLJB.
Figura 34 Exemplos de alguns modelos didáticos do grupo flores dicotiledôneas da
coleção do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019

Das flores monocotiledôneas foram fabricadas, pela empresa Deyrolle, 5
(cinco) modelos didáticos. Na coleção do MLJB identificamos 3 (três) desses modelos
(figura 35). Alguns podem ser vistos na exposição do museu e os demais na RT, pois
encontra-se com problemas de conservação.
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Figura 35 Exemplos de alguns modelos didáticos do grupo flores monocotiledôneas
da coleção do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

Outro conjunto de modelos didáticos, localizado na reserva técnica do Museu
Louis Jacques Brunet, são as flores de inflorescências. A Les Fils D’Émile Deyrolle foi
responsável pela fabricação de 10 (dez) modelos didáticos desse grupo e

todos

eles encontram exemplares correspondentes localizados no museu pernambucano.
Sendo, 6 (seis) modelos didáticos trazem a etiqueta do fabricante e 4 (quatro) não têm
etiqueta do fabricante (figura 36).
Figura 36 Exemplos de alguns modelos didáticos do grupo flores de inflorescências

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

Em consulta às publicações do periódico Diario de Pernambuco, foi identificada
a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma doação de flores de
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inflorescência (foto 36), a qual pertencia à Escola de Agricultura de Barreiros do
Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o fechamento da escola
agrícola. A decisão foi do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura
(DIARIO DE PERNAMBUCO, 28/11/1931). Os detalhamentos sobre a quantidade,
características e fabricante desses modelos didáticos não foram apresentados na
publicação consultada.
Essas informações são relevantes para ter conhecimento sobre a doação
dessa tipologia de acervo ao Ginásio Pernambucano e o procedimento do intercambio
das coleções didáticas de uma escola para outra quando havia o fechamento de uma
delas.
De partes de flores – gineceu e androceu –, a Deyrolle fabricou 9 (nove)
modelos didáticos, dos quais 3 (três) foram localizados no MLJB (figura 37).
Figura 37 Exemplos de alguns modelos didáticos do grupo flores de inflorescências
da coleção do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

Os modelos apresentados em seguida no catálogo da empresa são modelos
relacionados à germinação. Para isso, a empresa francesa fabricou dois conjuntos
com 5 (cinco) modelos didáticos. Todos podem ser encontrados na coleção do MLJB
(figura 38).
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Figura 38 Exemplos de alguns modelos didáticos do grupo de germinação da coleção
do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

Ainda, sobre as informações encontradas no Diário de Pernambuco, já
apresentadas anteriormente, referentes à doação dos modelos das flores de
inflorescência, foi identificado também o recebimento de uma coleção de modelos
didáticos de germinação (DIARIO DE PERNAMBUCO, 28/11/1931). Não há
informação sobre as características desses objetos ou do seu fabricante.
A empresa francesa só produziu um modelo didático de plantas parasitas. Esse
exemplar também foi localizado na coleção do MLJB, com suas partes dissociadas
(figura 39).
Figura 39 Exemplos de alguns modelos didáticos do grupo de plantas parasitas da
coleção do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.
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O grupo das plantas fanerógamas gimnosperma teve dois modelos didáticos
fabricados pela Deyrolle. Exemplares desses modelos foram localizados no acervo do
MLJB (figura 40) e, hoje, encontram-se na reserva técnica.
Figura 40 Modelos didáticos do grupo de plantas fanerógama gimnosperma da
coleção do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

As plantas de almíscar fabricadas pela Deyrolle foram de 17 (dezessete)
modelos (CATÁLOGO,1923). Na coleção do MLJB só identificamos um objeto didático
desse modelo, com partes faltantes e o conjunto incompleto (figura 41).
Figura 41 Modelos didáticos do grupo de plantas almíscar da coleção do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

Para representar a família dos cogumelos, a Deyrolle fabricou 2 (dois) modelos
didáticos. Na coleção do MLJB foi localizado na exposição 1 (um) desses modelos
(foto 42).
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Figura 42 Modelos didáticos do grupo de cogumelos da coleção do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

O

grupo seguinte de exemplares comercializados pela empresa francesa

Les Fils D’Émile Deyrolle diz respeito às frutas, raízes e tronco, feitos em cera s. A
aplicação desse material e técnica e a produção dos primeiros modelos didáticos das
frutas, feitos em cera, foram usados nas atividades de ensino da Escola de Agricultura
de Paris.
Graças à riqueza de detalhes e à alta qualidade dos modelos didáticos, os
docentes daquela instituição francesa consideraram as réplicas muito bem-feitas,
passíveis de serem confundidas com os naturais. Devido à grande aceitação, a
empresa da família Deyrolle conseguiu uma ampliação no mercado e produziu
outros novos modelos didáticos, resultando numa variedade de 148 (cento e quarenta
e oito) frutas e 112 (cento e doze) verduras (CATÁLOGO,1923).
No Museu Louis Jacques Brunet foram identificados, em sua reserva técnica,
um total de 8 (oito) modelos didáticos que pertencem ao grupo de frutas produzidas
pela empresa francesa (figura 43).
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Figura 43 Exemplos de alguns modelos didáticos do grupo de frutas, raízes e trocos
da coleção do MLJB

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 2019.

O resultado alcançado com a consulta do catálogo da empresa foi pertinente
para saber que a empresa fabricou essa tipologia do modelo didático. Contudo, não
foi possível a realização. Os estudos comparativos do objeto museológico e o
desenho do modelo didático não foi possível, porque o catálogo da Deyrolle não é
ilustrado, trazendo apenas a relação dos nomes dos modelos produzidos por eles.

4.2.5 Modelos sem identificação do fabricante
Nos estudos da coleção de botânica do Museu Louis Jacques Brunet, 13 (treze)
modelos didáticos não trazem informações relacionadas a fabricantes, nem
características físicas identificadas com modelos de alguma fábrica.
As identificações apresentadas nas imagens são informações retiradas do
inventário do acervo museológico do museu pernambucano, que registram tratar-se
de modelos didáticos de procedência francesa, adquiridos pela instituição por meio de
doações.

4.3 As histórias da coleção antes da musealização: finalidade, uso, sujeitos e
instituições envolvidas
Nesta

seção,

serão

apresentadas

informações

sobre

finalidade

e

gerenciamento da coleção de modelos didáticos no GP antes de sua musealização.
O objetivo principal é realizar uma breve pesquisa histórica sobre a formação da
instituição e a coleção de Botânica através dos resultados levantados nas fontes
consultadas. Para assim, identificar os eventos externos (LOURENÇO, GESSNER;
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2012) que ocasionaram lacunas sobre a formação da coleção em estudo.
A história do GP se inicia com a criação do Liceu Provincial. Essa instituição de
ensino teve seu projeto iniciado no Seminário de Olinda50, pelo Padre João Ribeiro
Pessoa de Melo Montenegro. Em seus planos de fundação do Liceu em Pernambuco,
já se tinha o desejo de colocar à disposição da comunidade escolar de Pernambuco
coleções didáticas (MONTENEGRO, 1979).
Esses materiais didáticos eram minerais, comprados na Europa, por Tollenare,
a pedido do Padre João Ribeiro Pessoa. Há informações, também, da compra de
outros objetos didáticos adquiridos para o Gabinete de Física, então em
desenvolvimento (MONTENEGRO, 1979).
Não foram encontradas informações mais detalhadas sobre o processo de
compra desses materiais didáticos, mas na leitura dos estudos de Montenegro (1979),
é possível observar os esforços iniciais para que a instituição de ensino já pudesse
contar com objetos didáticos, desde o início de suas atividades escolares, e a relação
de Pernambuco com a Europa, para a formação educacional dos estudantes da antiga
Província de Pernambuco. Neste ínterim, a instituição pernambucana de ensino se
ajusta a duas alterações relacionadas à política pública, ocorridas em 1834 e 1854. A
primeira, resultante do Ato Adicional de 1834; a segunda, conhecida como Reforma
administrativa de 1854.
No ato adicional de 1834, foram instituídas as Assembleias Legislativas de cada
Província, cujas responsabilidades eram de elaborar seus sistemas de regimento, de
tal modo, que além de gerenciar outros setores públicos, ficariam a seu cargo a
responsabilidade de legislar sobre o setor da Instrução Pública. Sendo assim, havia a
possibilidade de autorizar o diretor da escola a realizar o plano de ensino de sua
instituição, caso ele estivesse coincidindo com os interesses do Estado (GODOY,
2007; BARBOSA, BERARDO (2017); ARAUJO; ABALADA; RIBEIRO et al (2018)).
O Liceu Provincial altera seu nome para Ginásio Pernambucano em 1825. Sua
criação se deu por um regulamento provisório, feito pelo presidente da Província de
Pernambuco, José Carlos Mayrinck. Foi nomeado, então, para a direção dessa
50

A instituição de ensino era responsável pela formação de discentes para seguir as atividades do
campo das Ordens religiosas, humanidades e /ou matemática. Por mais que esse ensino estivesse
muito voltado para o conteúdo dogmático, a instituição de ensino de Olinda prezava pelas disciplinas
científicas, eram elas: Geografia, História, desenho, Matemática, Física, Química, Mineralogia e
Botânica.
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instituição de ensino, o Padre Mestre Miguel do Sacramento Lopes. Estava assim
fundado o colégio de ensino secundário mais antigo do Brasil (RAUL NETO,
BARBOSA, BERARDO (2017); ARAUJO; ABALADA; RIBEIRO et al (2018)).
Suas atividades tiveram, inicialmente, como endereço, a Igreja do Carmo, onde
compartilhou o espaço com a Escola de Ensino Mútuo. O espaço era muito precário
para a realização das aulas, conforme apresentado nos estudos de Montenegro
(1979).
O plano de aula era formado pelas disciplinas das Primeiras Letras (aulas
menores), sob responsabilidade da Escola de Ensino Mútuo e Secundário (aulas
maiores). Essa organização das disciplinas seguia as ordens promulgadas para a
Instrução Pública, de 1837, nas quais as escolas de primeiras letras e humanidades
gerenciadas pelo Liceu da capital de cada Província (GODOY, 2007; BARBOSA,
BERARDO,2017; ARAUJO et al 2018; MONTENEGRO,1979). Por conseguinte, esse
decreto estabelecido em 1837, já colocava o Ginásio Pernambucano em evidência no
setor público de ensino desde seus primórdios, segundo ARAUJO et al (2018).
Na segunda mudança pública, ocorrida em 1854, a Assembleia continuou
legislando da mesma forma sobre as instituições de ensino. Contudo, o programa de
ensino e os colégios passaram a ter regulamentos mais definidos. Com efeito de que
a educação se moldava para dois tipos de público, os alunos das famílias da elite e
os órfãos desvalidos (GODOY, 2007; BARBOSA, BERARDO,2017; ARAUJO et al
2018).
Em consequência a essa lei, algumas alterações aconteceram no Liceu
Provincial. Antes de tudo, a instituição de Pernambuco muda de nome, passa ser
chamada de Ginásio Pernambucano. Em seguida, mais uma vez, seu programa de
ensino passou por reajustes inspirado no Colégio D. Pedro II (Rio de Janeiro); agora
as disciplinas oferecidas aos discentes eram: “grego; francês; inglês; alemão;
desenho; história e geografia, em duas cadeiras; matemática; filosofia racional e
moral; ciências naturais, em duas cadeiras; língua e literatura nacional; eloquência, e
poética (GODOY, 2007; BARBOSA, BERARDO,2017; ARAUJO et al 2018;
MONTENEGRO,1979).Por último, a contratação do naturalista Louis Jacques Brunet.
Ficava esse docente responsável pela disciplina de Ciências Naturais e o museu do
colégio que seria formado pelo naturalista.
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A respeito dos estudos da História da Educação, segundo Barboza (2018) e
Meloni (2018), observou-se que a inserção da disciplina de Ciências Naturais, ocorrida
no ensino secundário (primeiramente no Colégio Pedro II), implementada em 1837,
resultou na formação de coleções didáticas. Em consequência, surgiram os museus
escolares das instituições de ensino secundário.
As tendencias de metodologias de ensino com base na experiência concreta
favoreciam a formação de museus escolares e coleções didáticas. Estas eram, na
maioria das vezes, advindas da Europa. Em síntese, existem grandes possibilidades
de a entrada de muitos objetos didáticos na coleção do Ginásio Pernambucano terem
ocorrido já nessa época, pois essa instituição seguia os programas de ensino do
Ginásio fluminense Colégio D, Pedro II, escola de referência do Império.
Somente a partir de 1866, o GP passa a funcionar no imponente prédio da rua
da Aurora, onde ainda se encontra atualmente. A construção do prédio da rua da
Aurora foi projetada pelo engenheiro José Mamede Alves Ferreira, em 1855. O plano
arquitetônico previa a construção de dois andares. Contudo, por falta de recurso
financeiro, é construído somente um andar. Por consequência dessa mudança de
plano, não houve espaço adequado para a biblioteca, o gabinete de química e física
e o gabinete de História Natural. Este último teve suas aulas realizadas na sala
ocupada pelo museu naquela época (MONTENEGRO, 1979).
Apesar do espaço restrito, nesse momento, final do século XIX e XX, em
Pernambuco, as instalações dos gabinetes e museu já recebiam destaque pela
qualidade e quantidade de suas coleções didáticas (SANTANA; RIBEIRO, 2016). Sua
importância era tamanha que seus materiais didáticos foram usados pelos discentes
da Escola de Farmácia de Pernambuco (1903); Escola de Engenharia e farmácia do
Hospital Pedro II (ARAUJO et al 2018; ARAUJO, 2019).
Uma segunda reforma de ensino, que acarretou mudanças radicais no ensino
público e nas atividades do Ginásio Pernambucano, foi o Decreto Estadual de 1 de
janeiro de 1893. Nesse momento, a instituição altera seu nome e o seu programa de
ensino. Agora, o Ginásio Pernambucano passa a ser chamado de Instituto Benjamim
Constant. Outras mudanças foram: “1) Altera-se o seu sistema de ensino; 2) Fundese o Ginásio Pernambucano com a Escola Normal; 3) Elimina-se o internato e agrega
ao instituto vários outros cursos de caráter científico e profissional”. A missão do
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Instituto Benjamim Constant (antiga denominação do Ginásio Pernambucano) era
formar os alunos para atuar como: professores primários; funcionários de repartições
públicas e do comércio.
Com o funcionamento da Escola Normal no mesmo edifício, os gabinetes de
química, física e o museu e o horto botânico foram espaços de uso também dos
alunos e professores normalistas. Em estudo do Regulamento do Instituto Benjamin
Constant, publicado em 1893, é possível localizar informações sobre as coleções
didáticas usadas para o ensino de História Natural, eram elas: amostras de adubos;
mapas de zoologia e botânica.
Nas documentações históricas da Instrução Pública de Pernambuco, ainda
quando funcionava no Ginásio Pernambucano, foi localizada a compra de uma série
de materiais didáticos para o ensino de História Natural, fabricados pela empresa Les
Fils D’Émile Deyrolle, para serem usados pelos alunos (Relatório,1917). Entretanto,
para esta pesquisa, serão apresentados, somente, os modelos didáticos referentes
ao ensino de botânica e seus respectivos valores:
Tabela 13 Modelos didáticos de botânica usado pela comunidade escolar do Ginásio
Pernambucano e Escola Normal em 1917
Denominação do modelo
Quantidade do
Valor de
didático
modelo didático
compra
Modelos sobre anatomia da folha,
3
157$500
raiz e do caule
Modelos didáticos de óvulos de
3
25$200
vegetais
Cartas para o ensino de História
83
Não informado
Natural
Fonte: Adaptado do Relatório de Instrução Pública (1917).

Informações sobre o uso e possível transferência dessa coleção didática para
a Escola Normal de Pernambuco, posterior à sua saída do Ginásio Pernambucano,
não foram localizadas. Contudo, a relação desses materiais didáticos torna-se
relevante por dois motivos.
O primeiro, por identificar esse comércio direto do Estado de Pernambuco com
empresas da França. Segundo, por localizar modelos didáticos semelhantes ao que
se encontram no Museu Louis Jacques Brunet até hoje, como é o caso, por exemplo,
dos modelos didáticos da anatomia da raiz, folha e caule (figura 33).
Nesse mesmo período, foi identificada a compra dos modelos didáticos da
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empresa G.B Paravia na Itália. O processo de sua compra foi apresentado no início
deste capítulo.
O nome Instituto Benjamin Constant, em 1899, é alterado devido a uma reforma
de ensino e o colégio volta a ser chamado de Ginásio Pernambucano como continua
até os dias de hoje. O programa de ensino também foi alterado para ter sua gerência
feita pelo Colégio Pedro II, antigo Ginásio Provincial.
Nas consultas às documentações históricas do colégio Ginásio Pernambucano
e nas publicações de jornais, encontram-se poucas informações sobre a coleção
didática da instituição de ensino nesse período, sobretudo da coleção didática de
botânica.
Só durante a gestão do Diretor Ricardo da Costa Pinto (1931-1934), as
informações relacionadas ao Gabinete de História Natural e ao museu do colégio
pernambucano pôde ser encontradas porque a documentação desse período foi
preservada. Nela foi possível identificar uma reforma ocorrida na escola, nos
gabinetes, no museu e na compra de materiais didáticos.
Para identificar a situação de como se encontrava a coleção didática de
botânica, foram aprofundados estudos mais direcionados ao Gabinete de História
Natural. Segundo o diretor, Ricardo da Costa Pinto, esse gabinete:
“[Era] o gabinete mais aparelhado que possuía no Ginásio Pernambuco
[...] Felizmente, hoje, corresponde às necessidades do ensino, pois se
acha amplamente instalado em uma área de trezentos e trinta e seis
metros e noventa centímetros quadrados, dividido em duas seções bem
iluminadas e arejadas, com as suas subseções de Mineralogia, Geologia,
Botânica e Zoologia, perfeitamente organizadas e classificadas,
dispondo de epidiascópio, aparelho para projeção luminosa, mesa
revestida de cerâmica com agua e gás e farto material para taxidermia,
histologia e mineralogia, além dos preciosos quadros murais que
revestem as suas paredes” (RELATÓRIO, 1931; p.25-26).

Nesse momento, o gabinete de História Natural tinha duas seções (figura 4448). Na documentação, não encontramos informações de como a comunidade do
Ginásio Pernambucano usava essas seções.
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Figura 44 Parte frontal da sala 1 do Gabinete de História Natural do GP

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE),
localizado em Pernambuco, em 2015.

Figura 45 Fundo da sala 1 do gabinete de História natural do GP

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE),
localizado em Pernambuco, em 2015.
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Figura 46 Parte frontal da sala 2 do Gabinete de História Natural do GP

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE),
localizado em Pernambuco, em 2015.

Figura 47 Parte central da sala 2 do Gabinete de História Natural do GP

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE),
localizado em Pernambuco, em 2015.
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Figura 48 Fundo da sala 1 do gabinete de História natural do GP

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE),
localizado em Pernambuco, em 2015.

Em análise, ao verificar as duas imagens, é possível interpretar que numa das
seções, onde se encontram as carteiras escolares, havia um espaço para o ensino
de cunho mais teórico (figura 44-45). O segundo ambiente, poderia vir a ser usado
para as atividades práticas da disciplina, pois é possível identificar um maior número
e diferentes tipologias das coleções didáticas (figura 46-48). Essas hipóteses foram
levantadas após a consulta em conjunto do relatório de gestão publicado em 1934 e
das imagens do gabinete.
Na fotografia da segunda seção do gabinete de História Natural, foi identificado
o armário usado, exclusivamente, para acondicionar as coleções de objetos didáticos
de Botânica, conforme foi visto na publicação do relatório do Instituto Benjamim
Constant de 1893.Na figura 49, é possível identificar alguns dos modelos que se
encontram na coleção do MLJB nos dias de hoje.
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Figura 49 Mobiliário no gabinete de História Natural usado para acondicionar a
coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE),
localizado em Pernambuco, em 2015.

Nessa imagem, é possível identificar vários dos modelos didáticos existentes
atualmente na coleção do Museu Louis Jacques Brunet. Os modelos identificados
nesse registro fotográfico foram: Coleção de cogumelos e fungos; Modelos didáticos
das partes das plantas (raiz, caule, tronco e folha); Modelos didáticos das flores;
Modelos didáticos dos frutos; Modelos didáticos da germinação (feijão e trigo);
Réplicas de ovos. A localização dessas informações, vista na foto, foi importante,
pois facilitou a identificação das partes de alguns modelos didáticos que sofreram
algumas modificações ao longo da trajetória do objeto (ver anexos).
O uso desses modelos didáticos, segundo o autor Murcia (2014), trouxe
mudanças importantes para a forma dos professores ensinarem e dos alunos
aprenderem o conteúdo. Para ele, é possível identificar duas mudanças. A primeira,
os professores poderiam ensinar, de forma linear, para a turma, as partes das plantas
com a montagem e a desmontagem dos modelos didáticos. A segunda, a visualização
do momento exato em que o professor estava realizando a atividade prática, pois em
qualquer localização em que o aluno estivesse na sala de aula, ele poderia ver todo o
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procedimento que o docente estava realizando no modelo didático. O motivo dessa
visualização se dava, segundo ele, pelo tamanho adequado com que os modelos
didáticos eram fabricados pelas empresas.
Ainda no relatório de gestão, foi possível identificar, na seção chamada de
“Modelos diversos”, a quantidade de modelos didáticos para o ensino de Botânica que
havia no Gabinete de História Natural no período de 1931-934 (tabela 14):

Tabela 14 Quantificação dos modelos didáticos de botânica no gabinete de história
natural do Ginásio Pernambucano no período de 1931 - 1934
Modelos Diversos
Quantidade
Carnívoras
4
Cogumelos e fungos
22
Flores e frutos
39
Inflorescência
9
Plantas de cultura
17
Plantas venenosas e medicinais
13
Raiz, caule e folha
3
TOTAL
107 unidades
Fonte: Adaptado do Relatório, 1934.Documentação localizada no Arquivo Público Estadual Jordão
Emerenciano (APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Pelas consultas feitas aos catálogos e às identificações dos modelos
encontrados no Ginásio Pernambucano, durante o período de 1931-1934, alguns
encontram-se diferentes. No entanto, é possível identificar que, atualmente, a
coleção do Museu Louis Jacques Brunet contém:

Tabela 15 Modelos didáticos encontrados atualmente no MLJB
Modelos didáticos
Quantidade
Modelo de flor carnívora
2
Frutos
8
Flores de inflorescência
9
Raíz, caule e folha
3
Cogumelos e fungos
21
Total
43 unidades
Fonte: Desenvolvido pela autora.

Ademais, com as informações apresentadas anteriormente sobre a coleção
didática, foi possível identificar o uso dessa coleção também nas atividades de ensino
da disciplina de Ciências Físicas e Naturais (foto 50). Segundo Ricardo da Costa
Pinto, esse gabinete foi criado na Reforma de Francisco Campos e, antes da reforma
do colégio, em sua gestão, houve alguns melhoramentos das estruturas da sala e
em suas coleções didáticas.
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Figura 50 Gabinete de ciências físicas e naturais do Ginásio Pernambucano no
período de 1931-1934

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE),
localizado em Pernambuco, em 2015.

Ao observar a imagem do gabinete (figura 50), é possível identificar a pequena
quantidade e pouca variedade das coleções didáticas para os professores e alunos
do Ginásio Pernambucano. Investimentos feitos no Gabinete de Ciências Físicas e
Naturais não foram suficientes para suas atividades de ensino, pois os recursos
financeiros não foram suficientes (Relatório,1934). Para sanar essa lacuna nos seus
materiais didáticos, o professor da disciplina teria que recorrer às coleções didáticas
existentes no Gabinete de História Natural; de Física e Química.
Entretanto, o uso das coleções didáticas do Gabinete de História Natural, pelas
atividades de ensino da disciplina de Ciências Físicas e Naturais, resultou em vários
danos

aos

objetos,

durante

o

transporte

de

um

gabinete

para

outro

(RELATÓRIO,1934). Assim, é possível supor que ao menos parte das
descaracterizações vistas nos modelos didáticos, atualmente, no Museu Louis
Jacques Brunet (conforme apresentado acima), tenham ocorrido por causa desses
danos.
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4.4 Pontos Externos e sua interferência na coleção de Botânica do Museu Louis
Jaques Brunet
Os resultados alcançados nessa metodologia, desenvolvida por Lourenço e
Gessner (2012), para compreender o processo de formação e trajetória da coleção
de modelos didáticos, possibilitou identificar fatores que, possivelmente, acarretaram
o desmantelamento dessa coleção e respectivas informações. Os fatores
identificados estão relacionados à forma de gerenciamento e ao uso desses modelos
didáticos ao longo de seu tempo de uso no ensino escolar.
Primeiramente, a dificuldade encontrada, ainda no início dos estudos realizados
no acervo do Museu, foi a falta de documentação histórica produzida pelo colégio, na
passagem do século XIX para o XX. As poucas documentações existentes estão
localizadas no arquivo público do Estado. Contudo, por problemas de preservação
nesses registros, foi impossibilitada uma compreensão cronológica das atividades
realizadas no Ginásio e em seu Museu.
Em seguida, as alterações físicas nos modelos didáticos, ao longo de sua
trajetória, resultaram na descaracterização dos objetos didáticos. Por isso, a
identificação de alguns modelos se tornou difícil. Provavelmente, essa situação
aconteceu durante os consertos realizados nas coleções didáticas, quebradas
durante as atividades de ensino, antes de sua musealização. Essas informações
puderam ser percebidas durante as pesquisas de jornais, consultadas durante o
desenvolvimento dessa dissertação.
Ainda, sobre essa descaracterização dos modelos didáticos, foram observadas
alterações também recentes na coleção de botânica do MLJB. As quebras e trocas
de bases, segundo o que foi apresentado no capítulo 2, ocorreram nos últimos anos
no acervo museológico.
Com relação à documentação museológica, foi percebida a necessidade de
uma revisão das informações sobre a classificação dos modelos didáticos, processo
de aquisição e a inserção dos fabricantes responsáveis pela fabricação dos objetos.
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Considerações finais
Para responder ao nosso problema de pesquisa: Como se deu o processo de
formação e usos da coleção de modelos didáticos do ensino de Botânica no Museu
Louis Jacques Brunet? Organizamos a dissertação em análises teóricas, estudos
histórico-museológicos e estudos da coleção.
Portanto, iniciamos com os estudos sobre a reflexão teórica para melhor
compreender sobre coleções, patrimônio e museus nas escolas, durante o final do
século XIX e início do XX, através do diálogo com obras de autores do campo da
Museologia, História e História da Educação. Com o resultado da união desses três
campos científicos, conseguimos entender o primeiro objetivo da pesquisa: conhecer
a relevância do Museu Escolar e de seus bens culturais.
Com as contribuições do historiador Ulpiano Bezerra de Meneses (1998),
concluímos a importância de estudar os objetos em um contexto científico, enquanto
vetores da memória social. Do ponto de vista da Museologia, esse objeto carrega
consigo o valor de documento atribuído pela sociedade, chamado por Barbuy (2008)
de “objeto-documento”. Ao colocar em paralelo o pensamento da museóloga Bruno
(2015; 2007) sobre a importância dos estudos de cultura material nos acervos
musealizados sob uma ótica da Museologia, entende-se a importância de analisar a
trajetória do objeto, antes, durante e/ou após o seu processo de musealização.
Partindo dessa compreensão da Museologia em estudar os objetos e as
coleções

musealizadas,

recorremos

ao

campo

da

História

da

Educação

(ALCÂNTARA, 2018) para compreendermos sobre o valor cultural, científico e social
dos objetos didáticos, especificamente, no século XIX, quando ganharam uma grande
difusão nas escolas brasileiras, por meio da transnacionalização dos objetos (VIDAL,
1990) nesse período. Sendo assim, o diálogo entre os dois campos foi fundamental
para compreender os métodos e as metodologias pedagógicas do GP. Além de ter
sido subsídio para sanar as lacunas existentes sobre identidade cultural e sobre os
usos da coleção didática na instituição de ensino pernambucano. Em síntese, ao
inserir o Ginásio Pernambucano nessa lógica, que envolve o repertório teórico desse
estudo, foi possível compreendermos os modelos didáticos como bens culturais dessa
comunidade escolar e a escola como geradora de um patrimônio cultural.
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A partir das leituras e das reflexões realizadas sobre o conceito de Patrimônio
nas escolas, identificamos as diversas vertentes em que esse campo teórico está
imerso, como por exemplo, nos Países Hispânicos, Portugal, França e Brasil. Dentre
as várias nuances conceituais sobre o termo, concluímos dois fatores comuns
semelhantes à realidade desses países: primeiro, os problemas de conservação
existentes nos bens culturais das escolas. Segundo a importância dos pesquisadores
em valorizar e comunicar essa tipologia de Patrimônio em suas atividades para a
comunidade, seja ela acadêmica ou não.
Dessa forma, identificamos que o conceito que mais se adequa à nossa
pesquisa é o conceito brasileiro, postulado por Souza (2013) e sintetizado na
expressão Patrimônio Histórico Escolar. A contribuição dessa autora possibilitou
entender o museu e a coleção de modelos didáticos para o ensino de Botânica como
vetores de memória educativa e da identidade cultural da comunidade do GP, do
Estado de Pernambuco e do Brasil. Sendo assim, partimos do entendimento do que
seria esse museu e de suas coleções em uma lógica educacional no século XIX, cujo
objetivo era servir como ferramenta pedagógica de um ensino pautado no
conhecimento científico construído por meio da observação e da experiência concreta,
exigido pela sociedade da época.
Diante das várias reformas de ensino ocorridas entre o século XIX e início do
XX, observamos que a metodologia pedagógica fazia exigência do uso de museu e
de coleções pelos professores e alunos, sendo o Museu Louis Jacques Brunet a única
escola Estado desse período ainda em funcionamento.
Com o objetivo de contribuir para o campo da Museologia na compreensão
dessas tipologias de museus e acervos, passamos a entender a escola como cenário
para aplicar o sistema da Museologia. Ou seja, acreditamos que a cultura de uma
comunidade escolar é passível de musealização em diversas formas, como na forma
arquitetônica, material e/ou imaterial, da forma como foi identificada com as
contribuições dos estudos de Barbuy (2018), Possamai (2015) e Bruno (2010), uma
vez que possibilitaram ver, em nosso entendimento, a relevância do museólogo para
as atividades de salvaguarda e comunicação desses bens musealizados (coleções e
museus nas escolas).
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Elencamos, neste estudo, seis modos de entender os museus nas escolas. Em
suma, suas atividades estão pautadas pelo caráter didático; espaço de formação de
professores; material didático; mobiliário escolar; de preservação da memória
institucional do colégio e reflexos de políticas públicas locais. Sendo assim, o Museu
Louis Jacques Brunet, uma reminiscência dessas formas de categorização de museus
escolares e/ou pedagógicos, no século XIX e início do XX, hoje o entendemos como
uma coleção de antigos objetos didáticos desse período, com um grande potencial
museológico e de ensino, mas que carece de completar a curadoria ou cadeia
museológica,

relacionada

às

atividades

de

salvaguarda

(conservação

e

documentação museológica) e comunicação (exposição e educativo), apesar da falta
de recursos financeiros e colaboradores suficientes para explorar todo o potencial
desse museu.
Diante dessa situação, consideramos, portanto, a relevância do nosso trabalho
em relação ao entendimento da forma do acervo museológico do Museu Louis
Jacques Brunet, sobretudo, a trajetória da coleção de modelos didáticos para o ensino
de Botânica, no século XIX. Partimos do pressuposto do caráter de divulgação dos
pensamentos pedagógicos e, nesse sentido, os materiais didáticos modernos desse
período foram difundidos durante as Exposições Universais. Por conseguinte,
compreendemos essas exposições como um universo que permitiu a reflexão de uma
educação pautada na ciência, a apresentação dessas novidades e a formação dessas
parcerias no campo pedagógico. Ao nos aprofundarmos sobre a riqueza de melhorias
alcançadas no campo da Educação, deparamo-nos com a Exposição Pedagógica, de
caráter nacional, ocorrida em 1883, no Rio de Janeiro, cuja missão era inserir o país
nesse cenário de educação moderna para a população brasileira.
Com as análises dos estudos realizados por Cochillo (1987) e Kuhlmam Júnior
(2001), concluímos que o evento brasileiro, Exposição Pedagógica, foi uma tentativa
de popularizar a educação e os desejos de modernização do plano de ensino das
escolas brasileiras, mesmo quando a precarização e a falta de normatização ainda
estavam fortemente presentes nos colégios. Nas consultas às fontes primárias,
conseguimos identificar os países, empresas, temas e os materiais didáticos
presentes, para quem visitou a exposição. O estudo sobre o evento contribuiu para
identificar as empresas vencedoras em concursos realizados na Exposição
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Pedagógica, responsáveis pela fabricação dos modelos didáticos para o ensino de
botânica, presentes no acervo museológico do GP, foram elas: GB Paravia e Deyrolle.
Ainda verificamos muitas lacunas a serem preenchidas nesse estudo sobre a
Exposição Pedagógica (RJ), no que diz respeito aos detalhamentos dos materiais
didáticos exibidos no evento, como também à participação do Estado de Pernambuco
e do Ginásio Pernambucano. Devido ao período de pandemia que estamos vivendo
não foi possível consultar as documentações históricas sobre o evento para responder
a todos os nossos questionamentos. Sendo assim, deixamos, nessa pesquisa, mais
uma frente de investigação a ser trabalhada em futuros trabalhos sobre as possíveis
contribuições do evento para a escola de Pernambuco.
A fim de melhor compreender o contexto histórico que envolve as coleções
didáticas e os museus escolares, procuramos compreender a documentação
museológica como essa ferramenta de gerenciamento das informações que envolve
o acervo museológico. Com isso, mais uma frente de contribuição foi aberta nessa
pesquisa, pois acreditamos na importância da consolidação do conceito e do método
da pesquisa museológica para o entendimento da trajetória do museu e de suas
coleções.
Dessa forma, selecionamos a metodologia desenvolvida por Lourenço e
Gessner (2012) para auxiliar na reconstrução da trajetória da coleção de Botânica do
Museu Louis Jacques Brunet. Além de ser uma ferramenta para compreender sobre
um método para realização de pesquisa museológica, pois acreditamos que o estudo
da coleção musealizada precisa dialogar com a História e História da Botânica. Assim,
será possível desenvolver o que seria o conceito de pesquisa histórico-museológica
em um futuro projeto de pesquisa em nível de doutorado. Os resultados que
esperamos alcançar podem contribuir com os processos de documentações não só
do Ginásio Pernambucano como também de outros museus.
Nas etapas da metodologia aplicadas à coleção de modelos didáticos para o
ensino de Botânica do MLJB, não conseguimos, na última etapa do método (eventos
externos), identificar todas as pessoas responsáveis pelo uso e gerenciamento dos
objetos da coleção, entre o período de 1893 a 1934. Contudo, foram encontrados
alguns nomes de diretores e professores do GP, porém as informações não estão
completas, pois o colégio apresenta várias lacunas em sua documentação histórica e
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as informações localizadas nas publicações de jornais sobre os nomes dos
profissionais do colégio apenas identificavam o nome da disciplina e não
mencionaram o docente responsável por ela. Para sanar essa lacuna, os futuros
trabalhos pretenderão investigar o acervo de jornais do Diário da Manhã 51, imprensa
essa responsável por vincular informações oficiais do GP, ou outras fontes
documentais a serem definidas posteriormente.
Destacamos, também, o quão produtivo foi aplicar a metodologia desenvolvida
por Lourenço e Gessner (2012), pois as demais etapas trouxeram avanços sobre o
entendimento da formação da coleção em estudo. Além disso, desenvolvemos uma
ficha catalográfica para sistematizar todas as informações que foram levantadas
durante a pesquisa de formação da coleção de Botânica do MLJB.
A documentação museológica segue as normas apresentadas pelo CIDOC e
para seleção dos campos da ficha e das normas de gestão da coleção museológica
estabelecida pelo Spectrum. Os campos e seções selecionadas seguem de acordo
com o método de pesquisa proposto pelos autores supracitados.
A ficha catalográfica realizada foi testada somente nos modelos didáticos de
botânica. Sendo assim, sabemos que ela pode ser aplicada em outras coleções da
mesma tipologia de acervo. Também sabemos a necessidade de testar essa
documentação museológica em outras coleções museológicas que existem no acervo
do próprio MLJB. Diante dessa necessidade buscaremos realizar, em trabalhos
futuros, pesquisa na coleção de arqueologia do museu para compreender seu
processo de formação e testar a ficha em objetos de tipologia distinta da que
estudamos nessa dissertação. Além disso, procuraremos buscar parcerias em outros
museus escolares para testar a ficha em seus acervos museológicos.
Desta forma, pudemos constatar nas consultas aos catálogos das empresas,
no acervo digital do World Museum e nos registros fotográficos, realizados no início
da pesquisa, as alterações tidas pelos modelos didáticos ao longo de sua trajetória.
Além disso, as ressonâncias desse estudo já podem ser vistas, pois foram
fundamentais para o contato com o museu inglês, ao comunicar sobre a existência de
modelos didáticos da empresa R. Brendel, assim, atendendo ao chamado do World

51

Devido o tempo que foi dedicado a tradução e interpretação dos catálogos comerciais das empresas
consultados não foi possível realizar a pesquisa no acervo de jornais da imprensas Diário da Manhã.
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Museum da importância dos pesquisadores de todo o mundo ao notificarem para a
instituição museológica inglesa a presença desses modelos didáticos, fabricados pela
empresa alemã, em suas coleções.
Outra contribuição dessa dissertação é a identificação da presença de modelos
didáticos produzidos na primeira geração de um fornecedor francês, Deyrolle. Isso se
deu pela consulta das etiquetas dos fabricantes no objeto, além de uma pesquisa
sobre a história da empresa.
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Anexos
Anexo A – Ficha de catalogação dos modelos didáticos G.B Paravia EC

Nº da ficha:001

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia & Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:001
b. Número do inventário MLJB: 3766.
c. Número de tombos antigos: 147.
d. Número da etiqueta do fabricante: 26.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático Solanaceal (etiqueta).
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Fruto de Leguminosae.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Não consta.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante):Pisum Satuvum;
Solanaceal.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático representa uma
ervilha de encaixe, com haste, em formato curvado para baixo, em uma
base circular, em madeira. No centro da base, etiqueta, em formato
circular, do fabricante, com informações do nome da empresa, sede,
entorno. No centro da etiqueta, informações sobre o nome científico e
vulgar da ervilha representada.
b. Descrição do inventário MLJB: Fruto do tipo legume. É
característico de plantas da família Leguminosae. Ex: feijão e afins, os
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mesmos são oriundos de um gineceu unicarpelar, unilocular e
pluriovulado.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes:4 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Metade da ervilha do modelo
didático; Parte 2; Metade da ervilha do modelo didático; Parte 3: Haste
curvada; Parte 4: Modelo didático.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 21x12; 21x18.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Arame; Madeira; papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
G.B.PARAVIA.C/*/TORINO/ROMA/MILANO/FIRENZE/*/MATERIALE/
SCIENTIFICO/PISUM SATIVUM/SOLANACEAL/BOTANICA/-26/3766/146.
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: G.B.PARAVIA.C / * / TURIM / ROMA
/ MILÃO / FLORENÇA / * / MATERIAL / CIENTÍFICO / PISUM
SATUVUM / SOLACACEAL / -26-.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
ranhuras; Etiqueta amarelada; com inscrições borradas e apagadas
pelo tempo; perda de suporte; Base com ranhuras e abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050-000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante e/ou coletor: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
b. Local de fabricação e/ou coleta: Roma, Itália (Diário de
Pernambuco, 05/08/1896).
c. Data da fabricação e/ou coleta: 1896 (ano de compra).
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13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Compra.
b. Data de aquisição: Ano de 1896.
c. Valor da aquisição: € 7.5 (?) 9000 libras italianas, valor da coleção
italiana (DIARIO DE PERNAMBUCO, 05/08/1896).
d. Fonte da aquisição: Compra realizada junto à Casa editora G.B
Paravia & Cia, por Paulo Strigio, a pedido do Estado de Pernambuco.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896; 09/02/2006.
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
Museu.
d. Tipo de associação: Proprietários.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
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16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do Museu
Louis Jacques Brunet foi identificado um total de 12 (doze) modelos didáticos
de botânica da empresa italiana G.B Paravia EC. A constatação só foi possível
por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos desse
fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão sobrepostos a
uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro da base há uma
etiqueta, em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, há identificações sobre
a coleção didática de botânica ao qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda, na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano conforme,
também, foi visto nos estudos do inventário no campo de observações do atual
Museu Louis Jacques Brunet.
A partir das consultas às documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais foi possível responder aos questionamentos
sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898) foram localizadas informações
sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O comunicado
datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo diretor ao
governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse mobiliário tinha
o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da empresa italiana,
a editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália, consistia em 13
caixas de objetos didáticos que seriam entregues na instituição de ensino
pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente, não há maiores
detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896
no Diário de Pernambuco na “Parte Official”, o Secretário Interino da época
publica em primeira página a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço: Rua
Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa quantia
estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º (Diario de
Pernambuco, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são
evidenciados na documentação específica do colégio. Todavia, a identificação
do ano da entrada de objetos da editora possibilita situar a coleção no contexto
do final do século XIX abrindo mais possibilidades, embora não tenhamos
encontrado um catálogo dessa empresa que corresponda a essa época.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
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período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Ainda, foram consultadas no inventário do acervo do Museu Louis
Jacques Brunet o objeto catalogado tem procedência na França-Paris, mas as
informações sobre o modelo didático catalogado nesta ficha não se confirmam.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta do fabricante. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o campo
8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o modelo
didático encontra-se na reserva técnica do MLJB.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e
foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
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-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos;
b. Depois da musealização:
- O modelo didático não consta no inventário do acervo que foi
realizado em 2004;
- Em 2016, a peça esteve em exposição do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
- Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diário de Pernambuco.
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do
Instituto Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos.
22. Imagens do modelo didático

Fotos da autora, 18/09/2019.
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Foto da autora, 15/08/2016.

Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 002

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB

ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia & Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 002.
b. Número do inventário MLJB: 3773.
c. Número de tombos antigos:165.
d. Número de etiqueta do fabricante: 133.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático Sarracenia (etiqueta).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basiocarpo de Paxillus
Atrotomentosus.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-diveisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Sarracenia; Purpurea;
(?).
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático de planta em
formato convexo, de encaixe, com haste, em formato curvado, em uma
base circular de madeira. Com uma abertura na parte interna e com
textura aveludada. Nas extremidades do modelo didático de formato
ondulado. No centro da base, etiqueta, em formato circular, do
fabricante, com informações do nome da empresa, sede, em torno. No
centro da etiqueta, informações sobre o nome científico e vulgar da
ervilha representada.
b. Descrição do inventário MLJB: O basidiocarpo de Paxillus
atrotomentosus apresenta-se com píleo de cor amarelo pardo fuligínea
a castanho escuro, convexo estendido, quando jovem um pouco
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lobulado, margem curva, tomentosa. No resto da superfície
membranosa. Alcança diâmetro de 5 a 20 cm. Estipe curto, cilíndrico
atenuado na base e recoberto por uma camada escura.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 2 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Modelo didático representando a
flor de formato convexo e com abertura na parte interna e textura
aveludada; Parte 2: Haste de sustentação interligado à base.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Diâmetro (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 69x20; 21x18.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).x
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Material orgânico (pelo animal?).
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: G.B.
PARAVIA.C/*/TORINO/ROMA/MILANO/FIRENZE/*/MATERIALE/SCI
ENTIFICO/ SARRACENIA/ PURPUREA /?/BOTANICA/-133/3773/165
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: G.B. PARAVIA.C / * / TURIM /
ROMA / MILÃO / FLORENÇA / * / MATERIAL / CIENTÍFICO /
SARRACENIA/ PURPUREA /?/BOTÂNICA/-133-.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
ranhuras; Etiqueta amarela; com inscrições em estado de
conservação; perda de suporte nas extremidades; Base com ranhuras
e abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
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ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
b. Local do fabricante: Roma, Itália (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
05/08/1896).
c. Data da fabricação: 1896 (ano de compra).
13. Aquisição
a. Nome do fabricante e/ou coletor: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
b. Local de fabricação e/ou coleta: Roma, Itália (DIÁRIO DE
PERNAMBUCO, 05/08/1896).
c. Data da fabricação e/ou coleta: 1896 (ano de compra).
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/401109/52.
b. Denominação: Modelo de espécie vegetal.
c. Descrição do modelo didático: Modelo de Sarracenia, utilizado
para permitir a visualização da sua morfologia em contexto das
práticas pedagógicas das aulas de Ciências Naturais. Trata-se de uma
ampliação onde é apresentado um modelo de Sarracenia, uma
espécie de planta carnívora. Assenta num suporte vertical preso a uma
base redonda de madeira e é desmontável.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária de Camões.
e. Produções: Reinhold Brendel; Berlim, Alemanha; Fabricante.
f. Tamanho: Diâmetro 12.5 cm; Altura 48.5 cm
g. Materiais: Metal;Madeira;Mineral\Gesso;Papel;Têxtil.
h. Observações: Mesmo o modelo didático não sendo do mesmo
fabricante as informações apresentadas sobre o objeto museológico é
pertinente, pois é possível identificar as informações biológica, em que
disciplina e conteúdo ele poderia contribuir nas atividades de ensino e
localizar informações de mais uma instituição de ensino que preserva
um modelo didático semelhante ao que se tem na coleção do MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896; 09/02/2006.
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
Museu.
d. Tipo de associação: Proprietários.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do
Museu Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12 (doze) modelos
didáticos de botânica da empresa italiana, G.B Paravia EC. A constatação só
169

foi possível por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos
desse fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão
sobrepostos a uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro
da base, há uma etiqueta em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a
coleção didática de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano conforme,
também, foi visto nos estudos do inventário no campo de observações do
MLJB.
A partir de consulta às documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais foi possível responder aos questionamentos
sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
comunicado datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo
diretor ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse
mobiliário tinha o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da
empresa italiana, editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália,
consistia em 13 caixas de objetos didáticos que seriam entregues na
instituição de ensino pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente,
não há maiores detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896,
no Diário de Pernambuco, na “Parte Official”, o Secretário Interino da época,
publica, em primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço:
Rua Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa
quantia estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º
(Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são
evidenciados na documentação específica do colégio. Todavia, a
identificação do ano da entrada de objetos da editora, possibilita situar a
coleção no contexto do final do século XIX, abrindo mais possibilidades,
embora não tenhamos encontrado um catálogo dessa empresa que
corresponda à mesma época.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
170

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em reserva técnica,
no MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Ainda, foram consultadas no inventário do acervo do Museu Louis Jacques
Brunet o objeto catalogado tem procedência na França-Paris, mas as
informações sobre o modelo didático catalogado nesta ficha não se
confirmam. Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático
apresenta uma etiqueta do fabricante. Para visualizar as informações na
etiqueta, ver o campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica.
Atualmente, o modelo didático encontra-se na reserva técnica do MLJB.Além
dessas informações, no campo “14.3 Base de dados do Ministério da
Educação de Portugal” consta mais informações sobre o modelo didático
catalogado.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
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18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos.
b. Depois da musealização:
- O modelo didático não consta no inventário do acervo que foi
realizado em 2004;
- Em 2016, a peça esteve em exposição do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
- Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diário de Pernambuco.
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio
Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do
Instituto Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos.
Tipologia de referência: Banco de dados do Ministério da educação de
Portugal
Modelo
de
espécie
vegetal:<http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=27689> acesso em: 20/12/2020.
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22. Imagens do modelo didático

Foto da autora, 18/09/2019.
Foto da autora, 18/09/2019.

Foto da autora, 18/09/2019.
Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 003

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB

ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia
& Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 003.
b. Número do inventário MLJB: 3859.
c. Número de tombos antigos:152.
d. Número de etiqueta do fabricante:1.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não consta
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Calíptra de Briófita.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão: Briophyta;
Classe: Bryidae.
e. Nome científico atuais: Consultar um biólogo
f.Nome
científico
(etiqueta
do
fabricante):Brach(?)cium;
Rup(?)bulum;Bridceu.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático de planta, em papelmachê, de encaixe que abre e fecha modelo didático. Na abertura do
encaixe é possível visualizar as partes internas das plantas
representadas no modelo didático. Nas extremidades do modelo com
formato pontiagudo. No centro da base, etiqueta, em formato circular,
do fabricante, com informações do nome da empresa, sede, em torno.
No centro da etiqueta, informações sobre o nome científico e vulgar da
ervilha representada.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de caliptra de uma
Briophyta. Estrutura comum na fase reprodutiva das Briophyta da
classe Bryidae. Na natureza, tais estruturas são diminutas e podem
alcançar cerca de 3 mm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
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5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Diâmetro (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 69x20; 43x43.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Papel; Metal.
b. Técnica: Modelo.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
G.B.PARAVIA.C/*/TORINO/ROMA/MILANO/FIRENZE/*/MATERIALE
/SCIENTIFICO/ BRACH(?)CIUM; RUP(?)BULUM;
BRIDCEU/BOTANICA/-1-/3859/152
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: G.B. PARAVIA.C / * / TURIM /
ROMA / MILÃO / FLORENÇA / * / MATERIAL / CIENTÍFICO /
BRACH(?)CIUM; RUP(?)BULUM;BRIDCEU/BOTÂNICA/-1-.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com rasgos,
manchas e quebra no fecho de abertura; Etiqueta amarelada; com
inscrições apagadas pelo tempo, com rasgos por conta da haste de
suporte, com manchas. Objeto com base dissociada.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Foi identificado nas pesquisas das fontes
iconográficas que o objeto teve a sua base trocada. Para maiores
detalhes ver “campo 16 contexto histórico e/ou documentações
visuais”.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
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b. Local do fabricante: Roma, Itália (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
05/08/1896).
c. Data da fabricação: 1896 (ano de compra).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Compra.
b. Data de aquisição: Ano de 1896.
c. Valor da aquisição: € 7.5 (?) 9000 libras italianas, valor da coleção
italiana (Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
d. Fonte da aquisição: Compra realizada junto à Casa editora G.B
Paravia & Cia, por Paulo Strigio, a pedido do Estado de Pernambuco.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896;1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão
Emerenciano (APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
09/02/2006.
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
Museu.Dr. Ricardo José da Costa Pinto (1934)
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, exdiretor do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do
Museu Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12 (doze) modelos
didáticos de botânica da empresa italiana, G.B Paravia EC. A constatação só
foi possível, por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos
desse fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão
sobrepostos a uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro
da base, há uma etiqueta, em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a
coleção didática de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda, na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano, conforme
também foi visto nos estudos do inventário, no campo de observações do
MLJB.
A partir de consulta às documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais, foi possível responder aos questionamentos
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sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
comunicado datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo
diretor ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse
mobiliário tinha o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da
empresa italiana, editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália,
consistia em 13 caixas de objetos didáticos que seriam entregues na
instituição de ensino pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente,
não há maiores detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896,
no Diário de Pernambuco, na “Parte Official”, o Secretário Interino da época,
publica, em primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço:
Rua Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa
quantia estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º
(Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são
evidenciados na documentação específica do colégio. Todavia, a
identificação do ano da entrada de objetos da editora, possibilita situar a
coleção no contexto do final do século XIX, abrindo mais possibilidades,
embora não tenhamos encontrado um catálogo dessa empresa que
corresponda à mesma época.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica (figura 2). Nas imagens é possível visualizar que o
modelo didático sem quebras na dobradiça e no fecho, como também a base
com o número de tombo que lhe foi atribuído.
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, na reserva técnica do MLJB,
em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, feitas durante a realização da dissertação, foi
averiguado que o modelo didático apresenta uma etiqueta sobreposta a outro
fabricante. Além disso, foram notados os problemas de conservação que
foram se acentuando de 2016 a 2019 e a troca de base (figura 3). Atualmente,
o modelo didático ainda se encontra na reserva técnica do MLJB.
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Figura 3 Modelo didático, após a musealização, na reserva técnica do MLJB,
em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 13/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
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18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos;
-Uso dos modelos didáticos para as atividades no Gabinete de História
Natural, ver a foto no campo de “Contexto histórico e/ou
Documentação visual”.
b. Depois da musealização:
- O modelo didático não consta no inventário do acervo que foi
realizado em 2005;
- Em 2016, a peça esteve na reserva técnica do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu;
- Identificação de uma etiqueta de fabricantes distinto sobreposta a
outra;
-Troca e quebra do modelo didático ocorrida entre 2016 e 2018;
- Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016;
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diário de Pernambuco.
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio
Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do
Instituto Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos.
Tipologia de referência: Inventário do Museu.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet Foto

da autora, 15/08/2016.

da autora, 15/08/2016.

181

Nº da ficha: 004

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB

ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia & Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:004.
b. Número do inventário MLJB: 2927.
c. Número de tombos antigos:3.
d. Número de etiquetas do fabricante: 4.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica da Flor de uma Angiosperma.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Ilegível.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático de parte de planta,
de encaixe. Na abertura do encaixe é possível visualizar as partes
internas da planta representada no modelo didático. Nas extremidades
do modelo com formato pontiagudo que pode ser removido. Suspenso
pode ser um suporte. No centro da base, etiqueta, em formato circular,
do fabricante, com informações do nome da empresa, sede, em torno.
No centro da etiqueta, informações sobre o nome científico e vulgar da
ervilha representada.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual, diclamídeas,
heteroclamídea, corola na forma de tubo amarelo, pressionado, com
estames didínamos da família Lamiaceae, especificamente do gênero
Mimulus. Na natureza pode alcançar 4 cm de comprimento.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
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5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 3 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Parte superior do modelo didático
de encaixe, em formato de cone; Parte 2: Parte central do modelo
didático infixo. Parte 3: Parte do modelo didático fixo ao suporte é
possível visualizar a parte interna do modelo didático e a base de
suporte.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 49x36; 47x24.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso; Metal; Resina; Madeira.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
G.B.PARAVIA.C/*/TORINO/ROMA/MILANO/FIRENZE/*/MATERIALE
/SCIENTIFICO/ (?)/(?)/BOTANICA/-4-./2927/3
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e Escrito
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: G.B.PARAVIA.C / * / TURIM /
ROMA / MILÃO / FLORENÇA / * / MATERIAL / CIENTÍFICO
/(?)/(?)/BOTÂNICA/-4-.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com a parte
interna com quebras e trincas; Etiqueta amarelada; com inscrições
ilegível e apagadas pelo tempo, com rasgos por conta da haste de
suporte e com manchas. Objeto com base dissociada.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Foi identificado nas pesquisas das fontes
iconográficas que o objeto teve a sua base trocada. Para maiores
detalhes ver “campo 16 contexto histórico e/ou documentações
visuais”.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
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a. Nome do fabricante: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
b. Local do fabricante: Roma, Itália (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
05/08/1896).
c. Data da fabricação: 1896 (ano de compra).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Compra.
b. Data de aquisição: Ano de 1896.
c. Valor da aquisição: € 7.5 (?) 9000 libras italianas, valor da coleção
italiana (DIARIO DE PERNAMBUCO, 05/08/1896).
d. Fonte da aquisição: Compra realizada junto à Casa editora G.B
Paravia & Cia, por Paulo Strigio, a pedido do Estado de Pernambuco.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
Ginásio Pernambucano
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896; 09/02/2006.1931 a
1934(Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual
Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em Pernambuco, em
2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
Museu.Dr. Ricardo José da Costa Pinto (1934)
d. Tipo de associação: Proprietários. Responsável pelo modelo
didático, ex-diretor do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do
Museu Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12 (doze) modelos
didáticos de botânica da empresa italiana, G.B Paravia EC. A constatação só
foi possível, por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos
desse fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão
sobrepostos a uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro
da base, há uma etiqueta, em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a
coleção didática de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda, na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano, conforme
também foi visto nos estudos do inventário, no campo de observações do
MLJB.
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A partir de consulta às documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais, foi possível responder aos questionamentos
sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
comunicado datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo
diretor ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse
mobiliário tinha o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da
empresa italiana, editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália,
consistia em 13 caixas de objetos didáticos que seriam entregues na
instituição de ensino pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente,
não há maiores detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896,
no Diário de Pernambuco, na “Parte Official”, o Secretário Interino da época,
publica, em primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço:
Rua Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa
quantia estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º
(Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são
evidenciados na documentação específica do colégio. Todavia, a
identificação do ano da entrada de objetos da editora, possibilita situar a
coleção no contexto do final do século XIX, abrindo mais possibilidades,
embora não tenhamos encontrado um catálogo dessa empresa que
corresponda à mesma época.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na exposição (figura 2). Nas imagens é possível visualizar que o
modelo didático sem quebras na dobradiça e no fecho, como também a base
com o número de tombo que lhe foi atribuído.
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, na exposição do MLJB, em
2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, feitas durante a realização da dissertação, foi
averiguado que o modelo didático apresenta uma etiqueta sobreposta a outra
de fabricantes distintos. Além disso, foi notado que os problemas de
conservação foram se acentuando no período de 2016 a 2019 e a troca de
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base (figura 3). Atualmente, o modelo didático ainda se encontra na reserva
técnica do MLJB.
Figura 3 Modelo didático, após a musealização, na reserva técnica do MLBJ,
em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos;
-Uso dos modelos didáticos para as atividades no Gabinete de História
Natural, ver a foto no campo de “Contexto histórico e/ou
Documentação visual”.
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b. Depois da musealização:
- O modelo didático não consta no inventário do acervo que foi
realizado em 2005;
- Em 2016, a peça esteve na reserva técnica do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
- Identificação de uma etiqueta de fabricantes distinto sobreposta
outra;
-Troca e quebra do modelo didático ocorrida entre 2016 e 2018.
- Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016;
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diário de Pernambuco.
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio
Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do
Instituto Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos.
Tipologia de referência: Inventário do museu.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Fotos da autora, 18/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Fotos da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 005

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB

ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia
& Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:005.
b. Número do inventário MLJB: 3757.
c. Número de tombos antigos:150.
d. Número de etiquetas do fabricante: 14.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático Hordeum distichon (etiqueta).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Tipo de Inflorescência de
Poaceae.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Hordeum
distichon;Spighetta comp.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático de planta, de
encaixe, pontiaguda na parte superior. Suspenso por uma haste. No
centro da base, etiqueta, em formato circular, do fabricante, com
informações do nome da empresa, sede, em torno. No centro da
etiqueta, informações sobre o nome científico e vulgar da ervilha
representada.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual, tetrâmera,
diclamídea (gamopétala e sépala), actinomorfa e isostêmone. É típica
de plantas da família Convolvulaceae pelas estrias evidentes nos
lóbulos das pétalas e estames com anteras rimosas longitudinalmente.
Desta família como exemplo por nos conhecidos destacamos a batatadoce, Ipomoea batatas L.
190

c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: Não identificado.
b. Descrição das partes: Não identificado.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 54X12; 33x19.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso; Metal; Papel; Arame.
b. Técnica: Modelo.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
G.B.PARAVIA.C/*/TORINO/ROMA/MILANO/FIRENZE/*/MATERIALE
/SCIENTIFICO/ HORDEUM DISTICHON;SPIGHETIA
COMP./BOTANICA/-14/3757/150.
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: G.B.PARAVIA.C / * / TURIM /
ROMA / MILÃO / FLORENÇA / * / MATERIAL / CIENTÍFICO/
HORDEUM DISTICHON;SPIGHETIA COMP./BOTÂNICA/-14-.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático oxidado na
parte interna, por esse motivo não foi possível identificar a
quantidade partes exatas que ele compõe; Etiqueta amarelada e com
manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: O objeto precisa de restauro.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
b. Local do fabricante: Roma, Itália (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
05/08/1896).
c. Data da fabricação: 1896 (ano de compra).
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13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Compra.
b. Data de aquisição: Ano de 1896.
c. Valor da aquisição: € 7.5 (?) 9000 libras italianas, valor da coleção
italiana (Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
d. Fonte da aquisição: Compra realizada junto à Casa editora G.B
Paravia & Cia, por Paulo Strigio, a pedido do Estado de Pernambuco.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: Não consta.
b. Denominação: Não consta.
c. Descrição do modelo didático: Não consta.
d. Proprietário: Não consta.
e. Produções: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Materiais: Não consta.
h. Observações: Não identificado esse modelo didático na base de
dados consultada.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
Ginásio Pernambucano
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896; 09/02/2006.1931 a
1934(Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual
Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em Pernambuco, em
2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
Museu.Dr. Ricardo José da Costa Pinto (1934)
d. Tipo de associação: Proprietários. Responsável pelo modelo
didático, ex-diretor do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do
Museu Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12 (doze) modelos
didáticos de botânica da empresa italiana, G.B Paravia EC. A constatação só
foi possível, por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos
desse fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão
sobrepostos a uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro
da base, há uma etiqueta, em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a
coleção didática de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda, na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
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realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano, conforme
também foi visto nos estudos do inventário, no campo de observações do
MLJB.
A partir de consulta às documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais, foi possível responder aos questionamentos
sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
comunicado datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo
diretor ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse
mobiliário tinha o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da
empresa italiana, editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália,
consistia em 13 caixas de objetos didáticos que seriam entregues na
instituição de ensino pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente,
não há maiores detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896,
no Diário de Pernambuco, na “Parte Official”, o Secretário Interino da época,
publica, em primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço:
Rua Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa
quantia estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º
(Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são
evidenciados na documentação específica do colégio. Todavia, a
identificação do ano da entrada de objetos da editora, possibilita situar a
coleção no contexto do final do século XIX, abrindo mais possibilidades,
embora não tenhamos encontrado um catálogo dessa empresa que
corresponda à mesma época.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na exposição (figura 2). Nas imagens é possível visualizar o modelo
didático durante a pesquisa realizada.
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, na exposição do MLJB, em
2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, feitas durante a realização da dissertação, foi notado
que os problemas de conservação foram se acentuando de 2016 a 2019
(figura 3). Atualmente, o modelo didático se encontra na reserva técnica do
MLJB.
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Figura 3 Modelo didático, após a musealização, na reserva técnica do MLBJ, em
2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2019.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos;
-Uso dos modelos didáticos para as atividades no Gabinete de História
Natural, ver a foto no campo de “Contexto histórico e/ou
Documentação visual”.
b. Depois da musealização:
- O modelo didático não consta no inventário do acervo que foi
realizado em 2005;
- Em 2016, a peça esteve na exposição do MLJB;
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- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
- Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016;
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diário de Pernambuco.
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio
Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do
Instituto Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos.
Tipologia de referência: Inventário do museu.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet
Foto da autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 006

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB

ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia &
Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 006
b. Número do inventário MLJB: 2915.
c. Número de tombos antigos:3
d. Número de etiqueta do fabricante: 65
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor da Família
Solanaceae.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Hyoscyamus niger;
Gim(?).
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático de uma flor, de
encaixe, suspenso por uma haste. No centro da base, etiqueta, em
formato circular, do fabricante, com informações do nome da empresa,
sede, em torno. No centro da etiqueta, informações sobre o nome
científico e vulgar da ervilha representada.
b. Descrição do inventário MLJB: É uma flor de Hyoscyammus
niger, espécie da família Solanaceae, onde percebemos a presença
de 5 pétalas unidas, ou seja, gamopétala, de coloração amarelada, 5
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estames, além de cálice esverdeado e gamopétala. Na natureza estas
flores podem chegar a 4 cm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 2 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Modelo didático de flor; Parte 2:
Modelo didático sobre a base.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 46x 21; 36x21.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
G.B.PARAVIA.C/*/TORINO/ROMA/MILANO/FIRENZE/*/MATERIALE
/SCIENTIFICO/ HYOSCYAMUS NIGER /GIM(?)/BOTANICA/-65./2915/3
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: G.B.PARAVIA.C / * / TURIM /
ROMA / MILÃO / FLORENÇA / * / MATERIAL / CIENTÍFICO
/HYOSCYAMUS NIGER/GIM(?)/BOTÂNICA/-65-.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
quebras; Etiqueta amarelada; com inscrições ilegível apagadas pelo
tempo, com rasgos por conta da haste de suporte e com manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Foi identificado nas pesquisas das fontes
iconográficas que o objeto estava com uma etiqueta do fabricante
sobre outra de fabricante diferente. Para maiores detalhes ver “campo
16 contexto histórico e/ou documentações visuais”.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
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a. Nome do fabricante: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
b. Local do fabricante: Roma, Itália (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
05/08/1896).
c. Data da fabricação: 1896 (ano de compra).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Compra.
b. Data de aquisição: Ano de 1896.
c. Valor da aquisição: € 7.5 (?) 9000 libras italianas, valor da coleção
italiana (DIARIO DE PERNAMBUCO, 05/08/1896).
d. Fonte da aquisição: Compra realizada junto à Casa editora G.B
Paravia & Cia, por Paulo Strigio, a pedido do Estado de Pernambuco.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
Ginásio Pernambucano
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896; 09/02/2006.1931 a
1934(Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual
Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em Pernambuco, em
2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
Museu.Dr. Ricardo José da Costa Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Proprietários. Responsável pelo modelo
didático, ex-diretor do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do
Museu Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12 (doze) modelos
didáticos de botânica da empresa italiana, G.B Paravia EC. A constatação só
foi possível, por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos
desse fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão
sobrepostos a uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro
da base, há uma etiqueta, em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a
coleção didática de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda, na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano, conforme
também foi visto nos estudos do inventário, no campo de observações do
MLJB.
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A partir de consulta às documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais, foi possível responder aos questionamentos
sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
comunicado datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo
diretor ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse
mobiliário tinha o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da
empresa italiana, editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália,
consistia em 13 caixas de objetos didáticos que seriam entregues na
instituição de ensino pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente,
não há maiores detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896,
no Diário de Pernambuco, na “Parte Official”, o Secretário Interino da época,
publica, em primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço:
Rua Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa
quantia estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º
(DIARIO DE PERNAMBUCO, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são
evidenciados na documentação específica do colégio. Todavia, a
identificação do ano da entrada de objetos da editora, possibilita situar a
coleção no contexto do final do século XIX, abrindo mais possibilidades,
embora não tenhamos encontrado um catálogo dessa empresa que
corresponda à mesma época.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na exposição (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, na exposição do MLJB, em
2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, feitas durante a realização da dissertação, foi
averiguado que o modelo didático apresenta uma etiqueta sobreposta a de
outro fabricante (figura 3). Atualmente, o modelo didático se encontra na
reserva técnica do MLJB.
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Figura 3 Modelo didático, após a musealização, na exposição do MLJB, em
2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Fotos da autora, 2019.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos;
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-Uso dos modelos didáticos para as atividades no Gabinete de História
Natural, ver a foto no campo de “Contexto histórico e/ou
Documentação visual”.
b. Depois da musealização:
- O modelo didático não consta no inventário do acervo que foi
realizado em 2005;
- Em 2016, a peça esteve na exposição do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
- Identificação de uma etiqueta de fabricantes distinto sobreposta
outra;
- Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016.
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diário de Pernambuco.
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio
Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do
Instituto Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos.
Tipologia de referência: Inventário do museu.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 007

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia &
Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:007
b. Número do inventário MLJB: 3772
c. Número de tombos antigos:162.
d. Número de etiqueta do fabricante: 60
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Fruto de Apiaceae.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magonoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Ilegível.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático que apresenta duas
flores, sendo uma com cinco pétalas e a outra em desenvolvimento,
ambas que podem se separar e sustentadas por uma haste cada,
sobre uma base. No centro da base, etiqueta, em formato circular, do
fabricante, com informações do nome da empresa, sede, em torno. No
centro da etiqueta, informações sobre o nome científico e vulgar da flor
representada, mas essas informações estão ilegíveis devido aos
problemas de conservação.
b. Descrição do inventário MLJB: Fruto resultante de um ovário em
geral bi-carpelar, ínfero e com um óvulo em cada lóculo. Já as flores
são pentâmeras, bi-carpeladas com cinco estames, sendo estes
alternipétalos.
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c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 3 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Uma haste que sustenta uma flor
com 5 pétalas; Parte 2: Uma haste que sustenta uma flor em
desenvolvimento; Parte 3: Base.
6. Dimensões
. Dimensão: Altura x largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 44,5x12; 42x22.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Papel; Gesso.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
G.B.PARAVIA.C/*/TORINO/ROMA/MILANO/FIRENZE/*/MATERIALE
/SCIENTIFICO/ (?) / (?)/BOTANICA/-60-./3772/162
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: G.B.PARAVIA.C / * / TURIM /
ROMA / MILÃO / FLORENÇA / * / MATERIAL / CIENTÍFICO /(?) /
(?)/BOTÂNICA/-60-.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação; Etiqueta amarelada; com inscrições ilegíveis
pelo tempo; Base com ranhuras.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
b. Local do fabricante: Roma, Itália (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
05/08/1896).
c. Data da fabricação: 1896 (ano de compra).
207

13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Compra.
b. Data de aquisição: Ano de 1896.
c. Valor da aquisição: € 7.5 (?) 9000 libras italianas, valor da coleção
italiana (Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
d. Fonte da aquisição: Compra realizada junto à Casa editora G.B
Paravia & Cia, por Paulo Strigio, a pedido do Estado de Pernambuco.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896; 09/02/2006.
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
d. Tipo de associação: Proprietários.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do
Museu Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12 (doze) modelos
didáticos de botânica da empresa italiana, G.B Paravia EC. A constatação só
foi possível, por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos
desse fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão
sobrepostos a uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro
da base, há uma etiqueta, em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a
coleção didática de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda, na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano, conforme
também foi visto nos estudos do inventário, no campo de observações do
MLJB.
A partir de consulta às documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais, foi possível responder aos questionamentos
sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
comunicado datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo
diretor ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse
mobiliário tinha o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da
empresa italiana, editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália,
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consistia em 13 caixas de objetos didáticos que seriam entregues na
instituição de ensino pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente,
não há maiores detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896,
no Diário de Pernambuco, na “Parte Official”, o Secretário Interino da época,
publica, em primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço:
Rua Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa
quantia estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º
(DIARIO DE PERNAMBUCO, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são
evidenciados na documentação específica do colégio. Todavia, a
identificação do ano da entrada de objetos da editora, possibilita situar a
coleção no contexto do final do século XIX, abrindo mais possibilidades,
embora não tenhamos encontrado um catálogo dessa empresa que
corresponda à mesma época.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na exposição do MLJB (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, na exposição do MLJB, em
2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Ainda, foram consultadas no inventário do acervo do Museu Louis Jacques
Brunet o objeto catalogado tem procedência na França-Paris, mas as
informações sobre o modelo didático catalogado nesta ficha não se
confirmam. Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático
apresenta uma etiqueta do fabricante italiano. Para visualizar as informações
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na etiqueta, ver o campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica.
Atualmente, o modelo didático encontra-se na reserva técnica do MLJB.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos;
-Uso dos modelos didáticos para as atividades no Gabinete de História
Natural, ver a foto no campo de “Contexto histórico e/ou
Documentação visual”.
b. Depois da musealização:
- Em 2016, a peça esteve na exposição do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
- Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016;
-“Evolução dos Seres”;Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
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e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diário de Pernambuco.
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio
Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do
Instituto Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.
Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.
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Nº da ficha:008

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB

ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia & Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:008
b. Número do inventário MLJB:3760.
c. Número de tombos antigos:156.
d. Número de etiquetas do fabricante: 64.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não consta.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor De Digitalis Purpurea
L. Espécie pertence à família Scrophulariaceae.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Diailalis; Purpurea (?).
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático que apresenta uma
flor, infixas, sustentado por uma haste sobre uma base. No centro da
base, etiqueta, em formato circular, do fabricante, com informações do
nome da empresa, sede, em torno. No centro da etiqueta, informações
sobre o nome científico e vulgar da flor representada, mas essas
informações estão ilegíveis devido aos problemas de conservação.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor pentâmera, zigomortfa,
bissexual, com estames didínamos, ovário súpero, corola gamopétala
da cor rósea e fauce com guias nectaríferos arredondados de
coloração vinácea a preto circundado por manchas brancas
internamente. Sépalas verde-escuras.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 2 partes.
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b. Descrição das partes: Parte 1: Modelo didático representando
uma flor; Parte 2: Base.
6. Dimensões
. Dimensão: Altura x largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 28,5x11,2; 33x12.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; papel
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
G.B.PARAVIA.C/*/TORINO/ROMA/MILANO/FIRENZE/*/MATERIALE
/SCIENTIFICO/ DIAILALIS/ PURPUREA (?)/BOTANICA/-64./3760/156
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: G.B.PARAVIA.C / * / TURIM /
ROMA / MILÃO / FLORENÇA / * / MATERIAL / CIENTÍFICO/
DIAILALIS/ PURPUREA (?)/BOTÂNICA/-64-.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação; Etiqueta amarelada; com inscrições ilegíveis
pelo tempo; Base com ranhuras.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Base dissociada.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
b. Local do fabricante: Roma, Itália (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
05/08/1896).
c. Data da fabricação: 1896 (ano de compra).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Compra.
b. Data de aquisição: Ano de 1896.
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c. Valor da aquisição: € 7.5 (?) 9000 libras italianas, valor da coleção
italiana (Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
d. Fonte da aquisição: Compra realizada junto à Casa editora G.B
Paravia & Cia, por Paulo Strigio, a pedido do Estado de Pernambuco.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896; 09/02/2006.
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
Museu.
d. Tipo de associação: Proprietários.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do
Museu Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12 (doze) modelos
didáticos de botânica da empresa italiana, G.B Paravia EC. A constatação só
foi possível, por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos
desse fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão
sobrepostos a uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro
da base, há uma etiqueta, em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a
coleção didática de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda, na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano, conforme
também foi visto nos estudos do inventário, no campo de observações do
MLJB.
A partir de consulta às documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais, foi possível responder aos questionamentos
sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
comunicado datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo
diretor ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse
mobiliário tinha o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da
empresa italiana, editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália,
consistia em 13 caixas de objetos didáticos que seriam entregues na
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instituição de ensino pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente,
não há maiores detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896,
no Diário de Pernambuco, na “Parte Official”, o Secretário Interino da época,
publica, em primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço:
Rua Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa
quantia estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º
(Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são
evidenciados na documentação específica do colégio. Todavia, a
identificação do ano da entrada de objetos da editora, possibilita situar a
coleção no contexto do final do século XIX, abrindo mais possibilidades,
embora não tenhamos encontrado um catálogo dessa empresa que
corresponda à mesma época.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica do MLJB (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, na reserva técnica do MLJB,
em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, feitas durante a realização da dissertação, foi
averiguado que o modelo didático catalogado apresentou dissociações de
trocas de bases que aconteceram entre o período de 2016 a 2019 (figura 2).
Atualmente, o modelo didático ainda se encontra na reserva técnica do MLJB.
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Figura 2 Modelo didático, após a musealização, na reserva técnica do MLJB,
em 2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2019.

Ao comparar os resultados levantados durante os estudos aos objetos
realizados em 2016 e 2019 foi possível identificar que a base que o modelo
didático catalogado era de outro modelo didático (figura 4-5) que pertence a
coleção de botânica do MLJB.
Figura 3 Modelo didático com a atual base do modelo didático catalogado

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Figura 4 Modelo didático atualmente sem base.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2019.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos;
-Uso dos modelos didáticos para as atividades no Gabinete de História
Natural, ver a foto no campo de “Contexto histórico e/ou
Documentação visual”.
b. Depois da musealização:
- Em 2016, a peça esteve na exposição do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
- Troca de base;
- Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016.;
-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
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21. Referências
Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diário de Pernambuco.
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio
Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do
Instituto Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/20161.
Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/20161.
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Nº da ficha: 009

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB

ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia & Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:009.
b. Número do inventário MLJB: Modelo didático não inventariado no
MLJB.
c. Número de tombos antigos: Numeração não visível na etiqueta.
d. Número de etiqueta do fabricante: 132.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático Dionaea (Etiqueta)
c. Denominação do MLJB: Não consta.
d. Classificação biológica MLJB: Não consta
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Dionaea; Muscipula;
Joghia d insetos.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático representa uma flor
inteira, em resina, com haste, em formato de folha, em uma base
circular, em madeira. No centro da base, etiqueta, em formato circular,
do fabricante, com informações do nome da empresa, sede, em torno.
No centro da etiqueta, informações sobre o nome científico e vulgar da
flor representada.
b. Descrição do inventário MLJB: Não consta.
c. Descrição biológica: Não consta.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
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b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 28,5x11,2; 33x12.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Papel machê; Arame; Madeira
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
G.B.PARAVIA.C/*/TORINO/ROMA/MILANO/FIRENZE/*/MATERIALE/
SCIENTIFICO/DIONAEA/ MUSCIPULA/ JOGHIA/
D/INSETTOS/BOTANICA/-132-.
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: G.B.PARAVIA.C/ */ TURIM/ ROMA/
MILÃO/ FLORENÇA/ */ MATERIAL/ CIENTÍFICO/ DIONAEA/
MUSCIPULA/ JOGHIA/ D/ INSECTOS/ BOTÂNICA/ -132-.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Etiqueta amarelada; com
inscrições borradas e apagadas pelo tempo; perda de suporte.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050-000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
b. Local do fabricante: Roma, Itália (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
05/08/1896).
c. Data da fabricação: 1896 (ano de compra).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Compra.
b. Data de aquisição: Ano de 1896.
c. Valor da aquisição: € 7.5 (?) 9000 libras italianas, valor da coleção
italiana (Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
d. Fonte da aquisição: Compra realizada junto à Casa editora G.B
Paravia & Cia, por Paulo Strigio, a pedido do Estado de Pernambuco.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896; 09/02/2006.
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
Museu.
d. Tipo de associação: Proprietários.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do Museu
Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12 (doze) modelos didáticos
de botânica da empresa italiana, G.B Paravia EC. A constatação só foi
possível, por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos
desse fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão
sobrepostos a uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro
da base, há uma etiqueta, em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a
coleção didática de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda, na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano, conforme
também foi visto nos estudos do inventário, no campo de observações, do
atual Museu Louis Jacques Brunet.
A partir de consulta às documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais, foi possível responder aos questionamentos
sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
comunicado datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo
diretor ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse
mobiliário tinha o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da
empresa italiana, editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália,
consistia em 13 caixas de objetos didáticos que seriam entregues na instituição
de ensino pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente, não há
maiores detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896,
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no Diário de Pernambuco, na “Parte Official”, o Secretário Interino da época,
publica, em primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço: Rua
Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa quantia
estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º (Diario de
Pernambuco, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são evidenciados
na documentação específica do colégio. Todavia, a identificação do ano da
entrada de objetos da editora, possibilita situar a coleção no contexto do final
do século XIX, abrindo mais possibilidades, embora não tenhamos encontrado
um catálogo dessa empresa que corresponda a essa época.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: Esse modelo didático,
catalogado nesta dissertação, foi averiguado em uma documentação histórica
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr. Ricardo
da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação identificamos
que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do antigo gabinete
de História Natural do colégio pernambucano. Na imagem abaixo é possível
identificar o modelo didático nas dependências da instituição de ensino:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, exibido em exposição, na própria instituição museológica. Na imagem a
seguir é possível identificar o modelo didático em exposição:
Figura 3 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição,
no MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2015.
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Ainda, foram consultadas no inventário do acervo do Museu Louis Jacques
Brunet, informações sobre os modelos didáticos fabricados pela editora
italiana, mas as informações sobre o modelo didático catalogado nesta ficha
não foram localizadas. Atualmente, o modelo didático encontra-se na Reserva
Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Modelo didático não inventariado.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos;
-Uso dos modelos didáticos para as atividades no Gabinete de História
Natural, ver a foto no campo de “Contexto histórico e/ou Documentação
visual”.
b. Depois da musealização:
- O modelo didático não consta no inventário do acervo que foi
realizado em 2004;
- Em 2016, a peça esteve em exposição do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016;
-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diário de Pernambuco.
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do
Instituto Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos
22. Imagens do modelo didático
224

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 17/09/2019

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 17/09/2019

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:10

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia & Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:010
b. Número do inventário MLJB: 2929.
c. Número de tombos antigos:123.
d. Número de etiqueta do fabricante: 5
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de Angiosperma
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Ilegível.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático que apresenta duas
flores fixas, sendo uma flor com 4 pétalas, e a outra com 3 pétalas,
nas duas extremidades das duas flores são pontudas, as duas estão
em posições opostas, ambas estão sustentadas por uma haste sobre
a base. No centro da base, etiqueta, em formato circular, do fabricante,
com informações do nome da empresa, sede, em torno. No centro da
etiqueta, informações sobre o nome científico e vulgar da flor
representada, mas essas informações estão ilegíveis devido aos
problemas de conservação.
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b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual, diclamídeas,
heteroclamídea, actinomorfa, tetâmera, com pétalas róseas.
Provavelmente pertence a um indivíduo da família Cornaceae,
especificamente do gênero Cornus.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes:1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 36x13; 28x23.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Arame; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
G.B.PARAVIA.C/*/TORINO/ROMA/MILANO/FIRENZE/*/MATERIALE
/SCIENTIFICO/ (?) / (?)/(?)/ BOTANICA/-5-./123/2929
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrito
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: G.B.PARAVIA.C / * / TURIM /
ROMA / MILÃO / FLORENÇA / * / MATERIAL / CIENTÍFICO /(?) /
(?)/(?)/ BOTÂNICA/-5-.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
craquele, quebra e manchas, etiquetas. Etiqueta amarelada; com
inscrições ilegíveis pelo tempo; Base com ranhuras e abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: O modelo didático precisa de restauro. Foi
observado que na etiqueta do fabricante havia uma assinatura, em
manuscrito.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
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b. Local do fabricante: Roma, Itália (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
05/08/1896).
c. Data da fabricação: 1896 (ano de compra).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Compra.
b. Data de aquisição: Ano de 1896.
c. Valor da aquisição: € 7.5 (?) 9000 libras italianas, valor da coleção
italiana (Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
d. Fonte da aquisição: Compra realizada junto à Casa editora G.B
Paravia & Cia, por Paulo Strigio, a pedido do Estado de Pernambuco.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896; 09/02/2006.
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
Museu.
d. Tipo de associação: Proprietários.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do
Museu Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12 (doze) modelos
didáticos de botânica da empresa italiana, G.B Paravia EC. A constatação só
foi possível, por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos
desse fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão
sobrepostos a uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro
da base, há uma etiqueta, em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a
coleção didática de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda, na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano, conforme
também foi visto nos estudos do inventário, no campo de observações do
MLJB.
A partir de consulta `as documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais, foi possível responder aos questionamentos
sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
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comunicado datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo
diretor ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse
mobiliário tinha o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da
empresa italiana, editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália,
consistia em 13 caixas de objetos didáticos que seriam entregues na
instituição de ensino pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente,
não há maiores detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896,
no Diário de Pernambuco, na “Parte Official”, o Secretário Interino da época,
publica, em primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço:
Rua Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa
quantia estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º
(Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são
evidenciados na documentação específica do colégio. Todavia, a
identificação do ano da entrada de objetos da editora, possibilita situar a
coleção no contexto do final do século XIX, abrindo mais possibilidades,
embora não tenhamos encontrado um catálogo dessa empresa que
corresponda à mesma época.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica em 1934

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na exposição (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, na exposição do MLJB, em
2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, feitas durante a realização da dissertação, foi notado
que os problemas de conservação foram se acentuando entre o período de
2016 a 2019 (figura 3). Atualmente, o modelo didático se encontra na reserva
técnica do MLJB.
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Figura 3 Modelo didático, após a musealização, na reserva técnica do MLJB,
em 2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2019.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da Itália e foi adquirido
por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre morfologia
botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos;
-Uso dos modelos didáticos para as atividades no Gabinete de História
Natural, ver a foto no campo de “Contexto histórico e/ou
Documentação visual”.
b. Depois da musealização:
- Em 2016, a peça esteve na exposição do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
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- Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016;
-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diário de Pernambuco.
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio
Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do Instituto
Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos.

Tipologia de referência: Inventário do museu.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Fotos da autora, 18/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Fotos da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:011

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia & Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:011.
b. Número do inventário MLJB: 3764.
c. Número de tombos antigos:148.
d. Número de etiqueta do fabricante: Ilegível.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de Angiosperma.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Ilegível.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático que apresenta uma
flor infixa, com 5 pétalas sustentada por uma haste sobre uma base.
No centro da base, etiqueta, em formato circular, do fabricante, com
informações do nome da empresa, sede, em torno. No centro da
etiqueta, informações sobre o nome científico e vulgar da flor
representada, mas essas informações estão ilegíveis devido aos
problemas de conservação.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual, pentâmera,
diclamídea, actinomorfa, polistêmone e com gineceu dialicarpelar.
Este tipo floral é comum aos representantes de Rosidae.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
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5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 2 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Modelo didático de flor fixo em uma
haste. Parte 2: Base.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 28x11; 38x10.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Papel; Madeira; Arame.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
G(?)PARAVIA(?)/(?)/(?)/MATERIALE/SCIENTIFICO/ (?) / (?)/(?)/
(?)./3764/148
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição:
G(?)PARAVIA(?)/(?)/(?)/MATERIALE/SCIENTIFICO/ (?) / (?)/(?)/ (?).
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas. Etiqueta amarelada; com inscrições ilegíveis e rasgos; Base
com ranhuras e abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
b. Local do fabricante: Roma, Itália (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
05/08/1896).
c. Data da fabricação: 1896 (ano de compra).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Compra.
b. Data de aquisição: Ano de 1896.
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c. Valor da aquisição: € 7.5 (?) 9000 libras italianas, valor da coleção
italiana (Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
d. Fonte da aquisição: Compra realizada junto à Casa editora G.B
Paravia & Cia, por Paulo Strigio, a pedido do Estado de Pernambuco.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896; 09/02/2006.
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
Museu.
d. Tipo de associação: Proprietários.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do
Museu Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12 (doze) modelos
didáticos de botânica da empresa italiana, G.B Paravia EC. A constatação só
foi possível, por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos
desse fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão
sobrepostos a uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro
da base, há uma etiqueta, em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a
coleção didática de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda, na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano, conforme
também foi visto nos estudos do inventário, no campo de observações do
MLJB.
A partir de consulta às documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais, foi possível responder aos questionamentos
sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
comunicado datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo
diretor ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse
mobiliário tinha o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da
empresa italiana, editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália,
consistia em 13 caixas de objetos didáticos que seriam entregues na
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instituição de ensino pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente,
não há maiores detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896,
no Diário de Pernambuco, na “Parte Official”, o Secretário Interino da época,
publica, em primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço:
Rua Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa
quantia estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º
(Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são
evidenciados na documentação específica do colégio. Todavia, a
identificação do ano da entrada de objetos da editora, possibilita situar a
coleção no contexto do final do século XIX, abrindo mais possibilidades,
embora não tenhamos encontrado um catálogo dessa empresa que
corresponda à mesma época.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica do MLJB (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, reserva técnica do MLJB, em
2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, foi
averiguado que o modelo didático, atualmente, encontra-se na reserva
técnica do MLJB.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos;
-Uso dos modelos didáticos para as atividades no Gabinete de História
Natural, ver a foto no campo de “Contexto histórico e/ou
Documentação visual”.
b. Depois da musealização:
- O modelo didático não consta no inventário do acervo que foi
realizado em 2005;
- Em 2016, a peça esteve na reserva técnica do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
- Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016;
-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
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e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diário de Pernambuco.
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio
Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do
Instituto Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos.
Tipologia de referência: Inventário do museu.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 012

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Casa editora G.B. Paravia & Cia.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:012
b. Número do inventário MLJB: 3770
c. Número de tombos antigos:145
d. Número de etiqueta do fabricante: 23
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Fruto de Leguminosae,
Neste caso a Espécie Pisum Sativum.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnolipsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Pisum sativum;
Legumem.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático, com partes
faltantes, representa o cálice de uma planta que está sustentada por
uma haste sobre uma base. No centro da base, etiqueta, em formato
circular, do fabricante, com informações do nome da empresa, sede,
em torno. No centro da etiqueta, informações sobre o nome científico
e vulgar da flor representada.
b. Descrição do inventário MLJB: Cálice pentâmero de uma
leguminosae.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 2 Partes.
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b. Descrição das partes: Parte 1: Modelo didático. Parte 2: Base.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 36X16; 60X12.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm).
d. Parte medida: Modelo didático mais a base.
7. Material e técnica
a. Material: Papel; Madeira.
b. Técnica: Escultura
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
G.B.PARAVIA.C/*/TORINO/ROMA/MILANO/FIRENZE/*/MATERIALE
/SCIENTIFICO/ PISUM/JOSIVUM/LEGUMIM/[ASSINATURA]/
BOTANICA/-23-./3770/145.
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Italiano; Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: G.B.PARAVIA.C / * / TURIM /
ROMA / MILÃO / FLORENÇA / * / MATERIAL / CIENTÍFICO PISUM /
JOSIVUM / LEGUMIM / [ASSINATURA] / BOTÂNICA / -23-.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com partes
faltantes. Etiqueta amarelada; com inscrições ilegíveis pelo tempo;
Base com ranhuras e abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Foi observado que na etiqueta do fabricante havia
uma assinatura, em manuscrito.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Casa editora G.B. Paravia & Cia.
b. Local do fabricante: Roma, Itália (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
05/08/1896).
c. Data da fabricação: 1896 (ano de compra).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Compra.
b. Data de aquisição: Ano de 1896.
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c. Valor da aquisição: € 7.5 (?) 9000 libras italianas, valor da coleção
italiana (DIARIO DE PERNAMBUCO, 05/08/1896).
d. Fonte da aquisição: Compra realizada junto à Casa editora G.B
Paravia & Cia, por Paulo Strigio, a pedido do Estado de Pernambuco.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Instituto Benjamin Constant, antiga denominação
do Ginásio Pernambucano, que funcionava no mesmo endereço.
b. Data associada: 19/02/1896; 05/08/1896; 09/02/2006.
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Instituição de ensino;
Museu.
d. Tipo de associação: Proprietários.
e. Função original: Modelo didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: No acervo do
Museu Louis Jacques Brunet, foi identificado um total de 12 (doze) modelos
didáticos de botânica da empresa italiana, G.B Paravia EC. A constatação só
foi possível, por meio das etiquetas do fabricante. Todos os modelos didáticos
desse fabricante, hoje, localizados no MLJB são de encaixe e estão
sobrepostos a uma base, com auxílio de um suporte em madeira. No centro
da base, há uma etiqueta, em adesivo, da empresa.
As informações contidas na etiqueta são relacionadas ao nome da
editora, locais de suas filiais e, no centro da etiqueta, identificações sobre a
coleção didática de botânica à qual o objeto pertence; em manuscrito, a
identificação científica e comum de cada modelo didático. Ainda, na etiqueta,
há uma numeração. Possivelmente, trata-se de antigos números de tombo
realizados no acervo museológico do Ginásio Pernambucano, conforme
também foi visto nos estudos do inventário, no campo de observações do
MLJB.
A partir de consulta `as documentações histórico-administrativas do
colégio e publicações de jornais, foi possível responder aos questionamentos
sobre o período em que a coleção didática, de fabricação italiana, teria dado
entrada no acervo museológico do Museu Louis Jacques Brunet.
Nos manuscritos históricos administrativos do Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (1893-1898), foram localizadas
informações sobre as coleções de modelos didáticos da empresa italiana. O
comunicado datado em 19/02/1896 tratava de uma solicitação, dirigida pelo
diretor ao governador do Estado, para a confecção de um armário. Esse
mobiliário tinha o propósito de acondicionar a coleção didática adquirida da
empresa italiana, editora G.B Paravia & Cia. A encomenda, vinda da Itália,
consistia em 13 caixas de objetos didáticos que seriam entregues na
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instituição de ensino pernambucano (RELATÓRIO,1896; p.70). Infelizmente,
não há maiores detalhes sobre os modelos didáticos em si.
Com auxílio de matérias de jornais da época, foi identificada a forma
como ocorreram os trâmites de compra da coleção didática. Em 05/08/1896,
no Diário de Pernambuco, na “Parte Official”, o Secretário Interino da época,
publica, em primeira página, a aquisição feita pelo Ginásio Pernambucano,
antigo Instituto Benjamin Constant (GP), registro sobre a compra das
“collecções escolares” da editora G.B Paravia & C. A compra contou com a
interseção do comendador Paulo Strigio, morador de Turim, no endereço:
Rua Bellizia; número 02; Roma- Itália. O valor transferido pelo Estado de
Pernambuco ao comendador foi de € 7.5 (?) 9000 libras italianas. Essa
quantia estaria de acordo com a lei de orçamento do § 1º n.47 do artigo 2º
(Diario de Pernambuco, 05/08/1896).
Quanto aos modos de uso para o conteúdo de botânica, não são
evidenciados na documentação específica do colégio. Todavia, a
identificação do ano da entrada de objetos da editora, possibilita situar a
coleção no contexto do final do século XIX, abrindo mais possibilidades,
embora não tenhamos encontrado um catálogo dessa empresa que
corresponda à mesma época.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica do MLJB (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, reserva técnica do MLJB, em
2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, foi
averiguado que o modelo didático, atualmente, encontra-se na reserva
técnica do MLJB.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela empresa G.B Paravia & Cia;
-Compra da coleção de modelos didáticos italianos pelo Estado de
Pernambuco, em 1896;
- O diretor do Instituto Benjamin Constant solicita a compra de um
mobiliário para acondicionar as 13 caixas que estavam vindo da Itália
com os modelos didáticos;
-Uso dos modelos didáticos para as atividades no Gabinete de História
Natural, ver a foto no campo de “Contexto histórico e/ou
Documentação visual”.
b. Depois da musealização:
- Em 2016, a peça esteve na reserva técnica do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
- Não foram localizadas informações sobre os responsáveis pela
curadoria realizada em 2016;
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
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Tipologia de referência: Coleção da imprensa do Diario de Pernambuco.
- Diario de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 05 de agosto
de 1896.
Tipologia de referência: Coleção de manuscritos do Ginásio
Pernambucano.
- Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório do
Instituto Benjamin Constant (1893-1898). p. 70. Seção de Manuscritos.
Tipologia de referência: Inventário do museu.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Anexo B – Fichas de catalogação dos modelos didáticos R. Brendel

Nº da ficha:013

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:013.
b. Número do inventário MLJB: 3751
c. Número de tombos antigos: 48.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático da Brassica Napus (WORLD
MUSEUM,2020).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Inflorescência do tipo
Ciátio de Euphorbiaceae.
d.
Classificação
biológica
MLJB:
Reino:
Plantae;
Divisão:Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático representa uma flor
inteira, formada por parte infixa, com haste, interligada a base
quadrada, em madeira, infixa, esta não sendo original de fábrica. Na
haste, apresenta uma etiqueta com número de tombo antigo.
b. Descrição do inventário MLJB: O ciátio é uma inflorescência típica
de representantes da família Euphorbiacea, é composto em geral por
apêndices petalóides, glândulas nectaríferas, por numerosas flores
estaminadas reduzidas a apenas um estame e uma única flor pistilada,
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a qual parte da porção central de uma estrutura caliciforme. Entretanto,
o material aqui analisado mostra apenas o invólucro sem flores, mas
com 4 apêndices e 4 glândulas nectaríferas.sem flores, mas com 4
apêndices e 4 glândulas nectaríferas.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 4 partes.
b. Descrição das partes: Base quadrada removível. 3 partes do
modelo didático. Para maiores detalhes ver “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 47x16; 33x18.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 48/3751
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito e Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Peça de encaixe. A base não
é original de fábrica. Base e haste que segura o modelo didático estão
soltas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050-000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co.
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim.
c. Data de fabricação: Ano de 1990.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
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b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: n. 18.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: página 21 e 22.
d. Fabricante: R. Brandel.
e. Valor de compra: 12 (?)
f. Tamanho: Não consta o tamanho real. Contudo, a informações de
que o modelo sobre uma ampliação 6 vezes ao tamanho real.
g. Data de fabricação: 1913 a 1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das Brassicas Napus. A R. Brendel, fabricou
mais um outro modelo didático dessa classe, conforme foi identificado
no catálogo comercial.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: LIV.2012.5.26
b. Nome: Brassica napus
c. Coleção: Brassicaceae.
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê
g. Tamanho: 555 mm x 270mm
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Não consta.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
k. Observação: O modelo didático no banco de dados está com
problemas de conservação nas pétalas. Pela imagem disponível é
possível comparar as semelhanças com um modelo didático da coleção
do MLJB.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/402047/139; ME/402321/250.
b. Denominação: Flor de Nabiça.
c. Descrição do modelo didático: ME/402047/139: Modelo de espécie
vegetal, utilizado para permitir a visualização da sua morfologia em
contexto das práticas pedagógicas nas aulas de Ciências Naturais.
Trata-se de uma ampliação da flor de Nabiça, Brassica napus oleifera.
Assenta num suporte vertical preso a uma base redonda de madeira e
é desmontável. ME/402321/250: Modelo de espécie vegetal, utilizado
para permitir a visualização da sua morfologia em contexto das práticas
pedagógicas nas aulas de Ciências Naturais. Trata-se de uma
ampliação da flor de Nabiça, Colza (Brassica napus) Família:
Brassicaceae (Cruciferae). Assenta num suporte vertical preso a uma
base redonda de madeira e é desmontável.
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d. Proprietário: ME/Escola Secundária Latino Coelho; ME/Escola
Secundária Nuno Álvares.
e. Produções: Reinhold Brendel; Berlim, Alemanha; Fabricante.
f. Tamanho: Altura 44 cm; Diâmetro 25 cm; Diâmetro 12.5 cm;Largura
28 cm; Altura 44.5 cm.
g. Materiais: Madeira, Metal, Mineral\Gesso; Papel\Cartão,
Mineral\Gesso,
Madeira.
h. Observações: Na base de dados consultados foi identificado o
mesmo modelo didático em duas escolas de Portugal. Esse modelo
didático poderia ser usado nas atividades de Botânica. Na fotografia da
base de dados é possível visualizar o modelo didático semelhante ao
localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A base de dados consultadas
foram do World Museum e o inventário online do Patrimônio Museológico da
Educação das escolas de Portugal. Os resultados alcançados possibilitaram a
reconstrução das partes dos modelos didáticos, conforme foi identificado nas
fontes de estudo.

249

16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na reserva técnica, da própria
instituição museológica (figura 1):
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial, identificamos que o modelo didático
continha duas partes (figura 2). A primeira, destacada em vermelho na figura
abaixo, é um desenho do mesmo modelo didático que está inventariado nesta
ficha catalográfica. O segundo modelo didático, destacado na cor preta,
representa a segunda parte do mesmo modelo que foi fabricado pela empresa
alemã, relacionado à classe botânica Brassilica napus. Atualmente, a coleção
museológica do MLJB, só tem a primeira parte do modelo didático preservado.
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante.

Fonte: Catálogo comercial da empresa R.Brendel, 1913, p.22.
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Nos estudos realizados no acervo digital dos World Museum identificamos
informações sobre o modelo didático de botânica. Além de informações sobre
o fabricante (Figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do acervo digital do World Museum.

Fonte: World Museum, 2020.

Para maiores informações sobre o modelo didático apresentado no catálogo
do fabricante e o inventário online sobre o patrimônio escolar de Portugal, veja
o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na reserva técnica do MLJB (RT).

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 e catalogado em 01/08/2005.
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18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, a peça esteve na exposição do MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na reserva técnica do museu.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Brassica
Napus.
Disponível
em:
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/brassicanapushttps://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/brassica-napus.
Acesso:
02/05/2020.
-Flor
de
nabiça.
Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=33118. Acesso: 02/05/2020.
-Flor
de
nabiça.
Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=33752. Acesso: 02/05/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.22.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 17/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/09/2015.
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Nº da ficha: 014

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 014.
b. Número do inventário MLJB: 3865.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Secale cereale (WORLD
MUSEUM,2020).
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Fruto do Tipo Noz.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae.Divisão:
Magnoliophyta. Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático representa um
cereal, formado com partes infixas, com haste, com haste, interligada
a base quadrada, em madeira, esta não sendo original de fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: Na natureza tais estruturas
chegam a dimensão de 8 cm.Réplica do fruto tipo noz, característico
de plantas da família Fagaceae.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: Não identificado.
b. Descrição das partes: Por conta dos problemas de conservação
não foi possível fazer a quantificação. Para maiores detalhes ver
“Descrição do catalogador”.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 49x19;49x19.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal; Resina.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3865.
b. Tipo de marca/inscrição: Escrito.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Peça de encaixe. A base não
é original de fábrica. Com oxidação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co.
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim.
c. Data de fabricação: Ano de 1990.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
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14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: n. 12.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: página 24.
d. Fabricante: R. Brandel.
e. Valor de compra: 30 (?)
f. Tamanho: Não consta o tamanho real.
g. Data de fabricação: 1913 a 1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das Secacare Cereale. A R. Brendel,
fabricou mais um outro modelo didático dessa classe, conforme foi
identificado no catálogo comercial.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: LIV.2012.5.9
b. Nome: Secale cereale.
c. Coleção: Poaceae.
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê
g. Tamanho: 300 mm x 410 mm
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Não consta.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
k. Observação: O modelo didático no banco de dados está com
problemas de conservação na base. Pela imagem disponível é
possível comparar as semelhanças com o modelo didático da coleção
do MLJB.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Ginásio Pernambucano; Museu Louis Jacques
Brunet.
b. Data associada: 1931 a 1934(Imagem do acervo iconográfico do
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em
Pernambuco, em 2015.)01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
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16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre
os modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu
Louis Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos
fabricados por essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos
modelos didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo,
na instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um
total de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na
reserva técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa
alemã R. Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a
seguir. As comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos
comparativos das imagens do modelo didático que foram disponibilizadas
nas fontes de pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A base de dados consultadas
foram do World Museum e o inventário online do Patrimônio Museológico da
Educação das escolas de Portugal.Os resultados alcançados possibilitaram
a reconstrução das partes dos modelos didáticos, conforme foi identificado
nas fontes de estudo.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
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Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emereciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha,
temos imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria
instituição museológica (figura 2):
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial, identificamos o modelo didático aberto e
fechado (figura 3).
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Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: R. Brendel, 1913, p.24.

Nos estudos realizados no acervo digital do World Museum identificamos
informações sobre o modelo didático de botânica. Além de informações sobre
o fabricante (Figura 4).
Figura 4 Foto do modelo didático retirado do acervo digital do World
Museum.

Fonte: World Museum, 2020.

Para maiores informações sobre o modelo didático apresentado nas fontes
de pesquisa veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”. Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da
dissertação, o modelo didático encontra-se na exposição do MLJB.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
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- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não há informações sobre os responsáveis pela curadoria da
exposição em 2016.
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava em exposição;
- Em 2019, a exposição “Evolução dos Seres”;Montagem e
Curadoria: Severino Ribeiro; Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 03/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Secale
cereale.
Disponível
em:
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/secale-cereale. Acesso: 02/05/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.24.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. magens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques
Brunet. Foto da autora,
17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques
Brunet. Foto da autora,
17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha: 015

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

3906

3840

3907

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:015
b. Número do inventário MLJB: 3840;3906;3907
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Populus nigra (WORLD
MUSEUM,2020).
c. Denominação do MLJB: N.3840: Réplica de uma Escama
Ovulífera de Gimnospermas; N.3906: Réplica de uma Parte
Constituinte de uma Flor De Angiosperma; N.3907: Réplica de uma
Parte Constituinte de uma Flor De Angiosperma.
d. Classificação biológica MLJB: N.3840: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Liliopsida; N.3906:Reino: Plantae; Divisão:
Angiospermae; Classe: Magnoliopsida; N.3907: Reino: Plantae;
Divisão: Angiospermae; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
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4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático de formato
triangular, na parte frontal, dois compartimentos, em forma oval, sobre
uma base retangular não original e sem identificação do fabricante.
Duas partes pontiagudas, inclinadas, na parte superior e oval na parte
inferior. Ambas se encaixam em cada compartimento.
b. Descrição do inventário MLJB: N.3840: Escama ovulífera com
dois óvulos basais e laterais; N.3906: Réplica de uma parte
constituinte de uma flor de angiosperma, evidenciando o gineceu com
o ovário súpero e estiletes profundamente bipartidos; N.3907: Réplica
de uma parte constituinte de uma flor de angiosperma, evidenciando
o gineceu com o ovário súpero e estiletes profundamente bipartidos.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 3 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Modelo didático sobre a base; Parte
2 e 3: Modelo didático pontiagudo na parte superior e inferior
arredondado.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3840:29x15,5; 23x18;
N. 3906: 31x0,6;31x0,4;
N.3907:32x10;31x0,4.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3840;3906;3907
b. Tipo de marca/inscrição: Escrito.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Base não original de fábrica;
com oxidação; Partes faltantes e dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
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d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data da fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: Não consta.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Não consta.
d. Fabricante: Não consta.
e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: Não consta.
h. Observação: Não consta.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: E.3.4.13.11a
b. Nome: Populus nigra.
c. Coleção: Salicaceae.
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê
g. Tamanho: 510 mm x 240 mm
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Europa: Europa Ocidental: Alemanha: Berlin:
Grunewald.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
k. Observação: O modelo didático no banco de dados está com
problemas de conservação em duas partes do modelo didático,
segundo a fonte de consulta. Pela imagem disponível é possível
comparar as semelhanças com um modelo didático da coleção do
MLJB. Além disso, identificamos que as partes que compõem o
modelo didático estão com suas partes faltantes e dissociadas.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
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15. Associação do objeto
a. Local associado: Ginásio Pernambucano;Museu Louis Jacques
Brunet.
b. Data associada: 1931 a 1934(Imagem do acervo iconográfico do
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em
Pernambuco, em 2015.)01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: :Os estudos sobre
os modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu
Louis Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos
fabricados por essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos
modelos didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo,
na instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um
total de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na
reserva técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa
alemã R. Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a
seguir. As comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos
comparativos das imagens do modelo didático que foram disponibilizadas
nas fontes de pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A base de dados consultadas
foram do World Museum e o inventário online do Patrimônio Museológico da
Educação das escolas de Portugal.Os resultados alcançados possibilitaram
a reconstrução das partes dos modelos didáticos, conforme foi identificado
nas fontes de estudo.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha,
temos imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria
instituição museológica (figura 2):
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição, no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos realizados no acervo digital dos World Museum identificamos
informações sobre o modelo didático de Botânica (Figura 3). Além disso,
identificamos as partes que compõem o modelo didático. Para maiores
informações sobre o modelo didático apresentado nas fontes de pesquisa
veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo
didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do acervo digital do World
Museum.

Fonte: World Museum, 2020.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na Reserva Técnica (RT). As intervenções, ocorridas nos
modelos didáticos, foram divididas em três partes. Ao consultar o inventário
museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de estarem com
números de tombos distintos não há informações que as duas partes
compunham um único modelo didático, conforme é apresentado na base de
dados consultada. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos catalogar
as duas partes juntas, conforme o modelo didático estava na fonte
consultada.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
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Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 06/03/2006 (N.3840) e 16/03/2006
(N.3906; N.3907) e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não há informações sobre os responsáveis pela curadoria da
exposição em 2016.
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 03/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Populus
nigra.
Disponível
em:
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/populus-nigra. Acesso: 02/05/2020.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/09/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 17/09/2019.
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Nº da ficha: 016

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:016
b. Número do inventário MLJB: 3779
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Avena sativa (WORLD
MUSEUM,2020).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Espigueta de Poaceae
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático com formato
cilíndrico, com uma parte pontiaguda na parte frontal, com partes
infixas. Uma abertura frontal. Sustentado uma haste curvada sob uma
base não original e sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: E Espigueta de Poaceae,
evidenciando as brácteas do tipo palha e gluma.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 3 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1 e 2: Partes infixas localizada na parte
interna do modelo didático; Parte 3: Modelo didático sobre a base. Para
maiores detalhes ver “Descrição do catalogador”.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 27x16;25x13.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal; Resina.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3779
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Peça de encaixe. A base não
é original de fábrica; com oxidação; partes faltantes.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050-000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data da fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: n. 15.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: página 22.
d. Fabricante: R. Brandel.
e. Valor de compra: 30 (?)
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f. Tamanho: Não consta o tamanho real.
g. Data de fabricação: 1913 a 1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das plantas usadas na agricultura. A R.
Brendel, fabricou mais um outro modelo didático dessa classe,
conforme foi identificado no catálogo comercial. Pelas imagens é
possível identificar as partes faltantes do modelo didático da coleção do
MLJB.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: LIV.2012.5.5
b. Nome: Avena Sativa
c. Coleção: Poaceae.
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê; pena.
g. Tamanho: 30 cm x 56 cm
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Alemanha, Berlim.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
k. Observação: O modelo didático no banco de dados está com
problemas de conservação nas partes internas. Pela imagem disponível
é possível comparar as semelhanças com um modelo didático da
coleção do MLJB e suas partes faltantes.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Ginásio Pernambucano; Museu Louis Jacques
Brunet.
b. Data associada: 1931 a 1934(Imagem do acervo iconográfico do
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em
Pernambuco, em 2015.)01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
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técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo comercial
da empresa R. Brendel, de 1913. A base de dados consultadas foram do World
Museum e o inventário online do Patrimônio Museológico da Educação das
escolas de Portugal. Os resultados alcançados possibilitaram a reconstrução
das partes dos modelos didáticos, conforme foi identificado nas fontes de
estudo.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica, datada
em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr. Ricardo da
Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação, identificamos
que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do antigo gabinete
de História Natural do colégio pernambucano. A imagem abaixo é possível
identificar o modelo didático nas dependências da instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 2):
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Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição, no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial, foi identificado o modelo didático
catalogado (figura 3). Nessa fonte de estudo, localizamos informações sobre
o objeto e suas respectivas informações.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante.

Fonte: R. Brendel, 1913, p.24.

Nos estudos realizados no acervo digital dos World Museum identificamos
informações sobre o modelo didático de Botânica. Além de informações sobre
o fabricante (Figura 4).
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Figura 4 Foto do modelo didático retirado do acervo digital do World Museum.

Fonte: World Museum, 2020.

Para maiores informações sobre o modelo didático apresentado nas fontes de
pesquisa para maiores informações sobre o modelo didático apresentado nas
fontes de pesquisa veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa
sobre o modelo didático”.Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da
dissertação, encontra-se na reserva técnica do MLJB.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
275

19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
- Avena sativa. Disponível em: https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/avenasativa-0. Acesso: 02/05/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.23.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques
Brunet. Foto da autora,
17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques
Brunet. Foto da autora,
17/09/2019.

.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/09/2019.
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Nº da ficha: 017

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
3758
3851
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:017
b. Número do inventário MLJB: 3758;3851
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Euphorbia cyparissias (WORLD
MUSEUM,2021).
c. Denominação do MLJB: N.3758: Réplica de uma Inflorescência do
tipo Ciátio de Euphorbiaceae; N.3851: Réplica de uma Inflorescência
do tipo Ciático.
d. Classificação biológica MLJB: N.3758; N.3851: Reino: Plantae;
Divisão Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático de uma flor, com
partes infixas, na parte superior uma flor; que se encaixa em uma outra
flor na parte inferior, sobre uma base de formato circular não original
e sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: N.3758: O ciátio é uma
inflorescência típica de representantes da família Euphorbiacea, é
composto em geral por apêndices petalóides, glândulas nectaríferas,
por numerosas flores estaminadas reduzidas a apenas um estame e
uma única flor pistilada, a qual parte da porção central de uma
estrutura caliciforme. Entretanto, o material aqui analisado mostra
apenas o invólucro sem flores, mas com 4 apêndices e 4 glândulas
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nectaríferas; N.3851: A réplica do tipo ciático, é uma inflorescência
típica de representantes da família Euphorbiaceae, que se caracteriza
por possuir a flor feminina central aclamídea e com pedicelo longo,
circundada por flores masculinas também aclamídeas; é uma
inflorescência composta em geral: com apêndices pentalóides,
glândulas nectaríferas, por numerosas flores estaminadas reduzidas a
apenas estames e uma única flor pestilada, a qual a parte da porção
central de uma estrutura calciforme. Entretanto, o material aqui
analisado mostra apenas várias flores estaminadas circundada de
uma pistilada, que parte da porção central. Na natureza os ciáticos
variam em dimensôes entre 0,1 a 9 mm aproximadamente.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 2 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Modelo didático da parte superior;
Parte 2: Modelo didático da parte inferior. Para maiores detalhes ver
“Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x diâmetro (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3758:37x15; 33x18; N.3851:28x16;26x15.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal; Gesso.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3758;3851
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Peça de encaixe. A base
não é original de fábrica; com oxidação; partes dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
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ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: E.3.4.13.10
b. Nome: Euphorbia cyparissias
c. Coleção: Euphorbia
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê; pena.
g. Tamanho: 520 mm x 240 mm
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Alemanha, Berlim.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
k. Observação: O modelo didático no banco de dados está com
problemas de conservação. Pela imagem disponível é possível
comparar as semelhanças com um modelo didático da coleção do
MLJB e suas partes dissociadas.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Ginásio Pernambucano; Museu Louis Jacques
Brunet.
b. Data associada: 1931 a 1934(Imagem do acervo iconográfico do
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em
Pernambuco, em 2015.)01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre
os modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu
Louis Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos
fabricados por essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos
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modelos didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo,
na instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um
total de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na
reserva técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa
alemã R. Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a
seguir. As comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos
comparativos das imagens do modelo didático que foram disponibilizadas
nas fontes de pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A base de dados consultadas
foram do World Museum e o inventário online do Patrimônio Museológico da
Educação das escolas de Portugal.Os resultados alcançados possibilitaram
a reconstrução das partes dos modelos didáticos, conforme foi identificado
nas fontes de estudo.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo didático com suas duas partes fazia parte da
coleção de objetos didáticos do antigo gabinete de História Natural do colégio
pernambucano. A imagem abaixo é possível identificar o modelo didático nas
dependências da instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição (N.3758) e reserva
técnica (N.3851), da própria instituição museológica (figura 2). Nesse
momento da pesquisa, já observamos as partes do modelo didático
dissociadas.
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Figura 2 Modelo didático, após a musealização, em exposição e reserva
técnica no MLJB, em 2016
3851

3758

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos realizados no acervo digital dos World Museum identificamos
informações sobre o modelo didático de Botânica (figura 3). Para maiores
informações sobre o modelo didático apresentado nas fontes de pesquisa
veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo
didático”.
Figura 4 Foto do modelo didático retirado do acervo digital do World
Museum.

Fonte: World Museum, 2020.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na Reserva Técnica (RT). As intervenções, ocorridas nos
modelos didáticos, foram divididas em duas partes. Ao consultar o inventário
museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de estarem com
números de tombos distintos não há informações que as duas partes
compunham um único modelo didático, conforme é apresentado nas fontes
de estudos. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos catalogar as
duas partes juntas, conforme o modelo didático estava apresentado na base
de dados.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 (N.3758) e 08/03/2006
(N.3851) e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
- Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas;
- Modelos didáticos com suas duas partes juntas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve parte na reserva técnica e a outra
parte na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático em reserva técnica e exposição em
2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Euphorbia
cyparissias.
Disponível
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/euphorbia-cyparissias.
02/05/2020.

em:
Acesso:

Tipologia de referência: Imagem.
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Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques
Brunet. Foto da autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques
Brunet. Foto da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha: 018

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

3759

3777

2. Numerações
a. Número da ficha catalográfica:018
b. Número do inventário MLJB: 3759;3777
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Juglans regia (WORLD
MUSEUM,2021).
c. Denominação do MLJB: N.3759: Réplica de uma Inflorescência do
tipo Espiga; N.3777: Réplica de um Gineceu de Poaceae.
d. Classificação biológica MLJB: N.3759; N.3777: Reino: Plantae;
Divisão Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático com pelos na parte
superior, na parte frontal protuberâncias, na parte inferior, de formato
cilíndrico, com pelos sobre uma haste posta em uma base não original
de formato retangular sem identificação do fabricante. O outro modelo
didático, na parte superior, em cada lado, uma parte curvada com
protuberâncias, com formato arredondado na parte inferior. É possível
abrir o modelo ao meio e poder visualizar de forma didática as partes
da flor representada. Em uma haste sobre uma base circular.
b. Descrição do inventário MLJB: N.3759: Inflorescência do tipo
espiga, esta é unissexual masculina e pertence provavelmente a
representantes da família Fagaceae.N.3777: Gineceu de Poacea,
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evidenciando o par de estigmas plumosos, adaptados a polinização
pelo vento.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: N.3759: 1 parte.; N.3777: 2 partes.
b. Descrição das partes: N.3759: Parte 1: Modelo didático sobre uma
base retangular; N.3777: Parte 1 e 2: Metade do Modelo didático. Para
maiores detalhes ver “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x diâmetro (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3759:37x30; 33x24; N.3777:37X15;37x18.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal; Gesso; Pelo.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3759;3777.
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Base não é original; com
oxidação; Partes dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local de fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
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c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: E.3.4.13.15
b. Nome: Juglans regia
c. Coleção: Juglandaceae
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê.
g. Tamanho: 410 mm x 250 mm x 170 mm
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Alemanha, Berlim.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
k. Observação: Pela imagem disponível é possível comparar as
semelhanças com o modelo didático da coleção do MLJB e suas
partes dissociadas.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Ginásio Pernambucano; Museu Louis Jacques
Brunet.
b. Data associada: 1931 a 1934(Imagem do acervo iconográfico do
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em
Pernambuco, em 2015.)01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre
os modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu
Louis Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos
fabricados por essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos
modelos didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo,
na instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um
total de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na
reserva técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa
alemã R. Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a
seguir. As comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos
comparativos das imagens do modelo didático que foram disponibilizadas
nas fontes de pesquisas.
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Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A base de dados consultadas
foram do World Museum e o inventário online do Patrimônio Museológico da
Educação das escolas de Portugal. Os resultados alcançados possibilitaram
a reconstrução das partes dos modelos didáticos, conforme foi identificado
nas fontes de estudo.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo didático com suas duas partes fazia parte da
coleção de objetos didáticos do antigo gabinete de História Natural do colégio
pernambucano. Na imagem abaixo é possível identificar o modelo didático
nas dependências da instituição com as duas partes juntas (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão
Emereciano (APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha,
temos imagens dele no MLJB, em 2016, na exposição (N.3759) e reserva
técnica (N.3777), na própria instituição museológica (figura 2). Nesse
momento da pesquisa, já observamos que as partes do modelo didático já
estavam dissociadas.
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Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição e na
reserva técnica do MLJB, em 2016
3759

3777

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos realizados no acervo digital dos World Museum identificamos
informações sobre o modelo didático de Botânica (figura 3). Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do acervo digital do World
Museum.

Fonte: World Museum, 2020.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na Reserva Técnica (RT). As intervenções, ocorridas nos
modelos didáticos, foram divididas em duas partes. Ao consultar o inventário
museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de estarem com
números de tombos distintos não há informações que as duas partes
compunham um único modelo didático, conforme é apresentado nas fontes
de estudos. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos catalogar as
duas partes juntas, conforme o modelo didático estava apresentado na base
de dados.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 (N.3759) e 23/02/2006
(N.3777) e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
- Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas;
- Modelos didáticos com suas duas partes juntas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve parte na reserva técnica e a outra
parte na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático em reserva técnica e exposição em
2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
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Juglans
regia.
Disponível
em:
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/juglans-regia. Acesso: 02/05/2020.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques
Brunet. Foto da autora,
17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha: 019

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:019
b. Número do inventário MLJB: 2900
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Aldrovanda vesiculosa (WORLD
MUSEUM,2021).
C. Denominação do MLJB: Réplica de uma Planta Insetívra como a
Dioneae SP.
d. Classificação biológica: Reino: Plantae; Divisão: Magnoliophyta;
Classe: Magnoliopsida
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático que tem como
centro uma haste que interliga três ramificações, em cada ramificação,
em suas extremidades, uma parte circular, ao redor com partes
pontiagudas e na parte frontal partes pontiagudas, sobre uma base
retangular, sim identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de uma planta insetívora
como a Dioneae sp., cujas folhas articuladas fecham-se quando um
inseto as tocas, apresentando o movimento chamado de sismonastia.
São plantas comuns em solos ácidos e pantanosos. Estas plantas são
dotadas da capacidade de digerir produtos de origem animal,
absorvendo assim suprimento complementar de nitrogênio, sob forma
assimilável. Preferem em geral pequenos crustáceos, insetos. Na
natureza pode-se encontrar estas plantas com alturas que variam de
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4 a 60 cm. As espécies que compõem o gênero Dioneae pertencem à
família Droseraceae da ordem sarraceniaceae.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver “Descrição do
catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 29x60;29x60
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2900
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Base não é original; com
quebras.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

12.

ETAPA II
Fabricação/ Coleta

a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: 17.1.00.9
b. Nome: Aldrovanda vesiculosa
c. Coleção: Droseraceae
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê.
g. Tamanho: 335 mm x 515 mm
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Alemanha, Berlim.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
k. Observação: Pela imagem disponível é possível comparar as
semelhanças com um modelo didático da coleção do MLJB e suas
partes dissociadas.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre
os modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu
Louis Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos
fabricados por essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos
modelos didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo,
na instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um
total de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na
reserva técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa
alemã R. Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a
seguir. As comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos
comparativos das imagens do modelo didático que foram disponibilizadas
nas fontes de pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A base de dados consultadas
foram do World Museum e o inventário online do Patrimônio Museológico da
Educação das escolas de Portugal.Os resultados alcançados possibilitaram
a reconstrução das partes dos modelos didáticos, conforme foi identificado
nas fontes de estudo.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha,
temos imagens dele no MLJB, em 2016, estava na reserva técnica, da própria
instituição museológica (figura 1):
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos realizados no acervo digital dos World Museum identificamos
informações sobre o modelo didático de Botânica. Além de informações sobre
o fabricante (Figura 2). veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de
pesquisa sobre o modelo didático”.Nos estudos das imagens dos modelos
didáticos, é possível perceber a intervenção que aconteceu na base do objeto
didático do Museu Louis Jacques Brunet. Diferente do modelo didático do
acervo do Museu de Liverpool que ainda tem sua base original preservada.
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Figura 2 Foto do modelo didático retirado do acervo digital do World
Museum.

Fonte: World Museum, 2020.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na exposição do MLJB.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- Modesto,Z. M.; Siqueira, N. J.B. Botânica. São Paulo: EPU, 1981.
- Schultz, A. R. Introdução ao estudo de botânica sistemática. Vol.II.3ª edição.
Porto Alegre: Globo 1968.
- Joly, A.B. Botânica à Taxonomia Vegetal, vol.4. 13ª edição, São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2002.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 29/12/2005
e catalogado em
01/08/2006.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, a peça esteve na exposição do MLJB;
- Não informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, a
peça estava na exposição do MLJB;
- A exposição “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria:
Severino Ribeiro; Juscizete Lima; Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
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20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Aldrovanda
vesiculosa.
Disponível
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/aldrovanda-vesiculosa.
02/05/2020.

em:
Acesso:

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.

297

Nº da ficha: 020

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:020.
b. Número do inventário MLJB: 3761
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Drosera rotundifolia (WORLD
MUSEUM,2021).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Planta Insetívora de
Drosera Sp. Família Droseraceae.
d. Classificação biológica MLJB: N.3758; N.3851: Reino: Plantae;
Divisão Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático de uma flor
pontiaguda, em formado circular, na parte inferior, em formato de
cilíndrico, com uma réplica de inseto, suspenso por uma haste sobre
uma base retangular.
b. Descrição do inventário MLJB: Tipo de folha que aprisiona e
digere pequenos animais. Ocorrem nas plantas carnívoras, ex.
Drosera sp. cujas folhas possuem tricomas glandulares, destinados a
tal nutrição.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
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b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver “Descrição do
catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 37x17,5; 35x25.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Resina.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3761
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: A base não é original de
fábrica; com manchas; sujidades.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 130
b. Descrição do modelo didático: De folhas redondas.
c. Página do catálogo: Página 4 e 36.
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d. Fabricante: R. Brendel.
e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: No período de 1913-1914.
h. Observação: Se trata de uma flor carnívora. A imagem publicada é
idêntica ao modelo didático do MLJB.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: E.3.4.13.10
b. Nome: Euphorbia cyparissias
c. Coleção: Euphorbia
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê; pena.
g. Tamanho: 520 mm x 240 mm
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Alemanha, Berlim.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
k. Observação: O modelo didático no banco de dados está com
problemas de conservação. Pela imagem disponível é possível
comparar as semelhanças com um modelo didático da coleção do
MLJB e suas partes dissociadas.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Ginásio Pernambucano;Museu Louis Jacques
Brunet.
b. Data associada: 1931 a 1934(Imagem do acervo iconográfico do
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em
Pernambuco, em 2015.)01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre
os modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu
Louis Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos
fabricados por essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos
modelos didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo,
na instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um
total de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na
reserva técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa
alemã R. Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a
seguir. As comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos
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comparativos das imagens do modelo didático que foram disponibilizadas
nas fontes de pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A base de dados consultadas
foram do World Museum e o inventário online do Patrimônio Museológico da
Educação das escolas de Portugal.Os resultados alcançados possibilitaram
a reconstrução das partes dos modelos didáticos, conforme foi identificado
nas fontes de estudo.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Na imagem abaixo é possível identificar
o modelo didático nas dependências da instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha,
temos imagens dele no MLJB, em 2016, estava na reserva técnica (figura 2).
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Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial, foi identificado o modelo didático
catalogado (figura 3). Nessa fonte de estudo, localizamos informações sobre
o objeto e suas respectivas informações.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante.

Fonte: R. Brendel, 1913, p.24.

Em consulta ao acervo digital do World Museum identificamos informações
sobre o modelo didático de botânica e informações sobre o fabricante (Figura
4). Para maiores informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de
pesquisa sobre o modelo didático”.
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Figura 4 Foto do modelo didático retirado do acervo digital do World
Museum.

Fonte: World Museum, 2020.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na reserva técnica do MLJB.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário o MLJB a indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
- Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve parte na reserva técnica do MLJB;
-Fotografia do modelo didático em reserva técnica, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
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b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Drosera
rotundifolia.Disponível
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/drosera-rotundifolia.Acesso:
02/05/2020.

em:

Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.04.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.

22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques
Brunet. Foto da autora,
15/09/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 17/09/2019.
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Nº da ficha: 021

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

3748

3748

2905

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:021
b. Número do inventário MLJB: 3748;3749;2905
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Secale cereale (WORLD
MUSEUM,2020).
c. Denominação do MLJB: N.3748: Réplica de uma Arista de
Espigueta de Poaceae; N.3749: Réplica de uma Arista de Espigueta
de Poaceae; N.2905: Réplica do Tipo de Inflorescência Panícula.
d. Classificação biológica MLJB: N.3748; N.3749; N.2905:
Reino:Plantae; Divisão: Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático com três partes. Na
primeira parte, um modelo didático com forma de haste, com pontas
ao redor, sobre uma base quadrangular. Na segunda parte, um
modelo didático com forma de haste, com pontas ao redor, sobre uma
base quadrangular. Na terceira parte, com formato triangular, em cada
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lado, com partes infixas, no lado esquerdo e no lado direito, nas bordas
com partes pontiagudas. Nas laterais, com partes pontiagudas. No
centro, sobre uma base quadrangular. Sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: N.3748: Aspecto de uma artista
de uma espigueta, tipo de inflorescência característico de plantas da
família Poaceae. Na estrutura podemos observar sua forma
lanceolada e suas margens serrilhadas. É comum em quase todas as
Poaceae; N.3749: Aspecto de uma arista de uma espigueta, tipo de
inflorescência característico de plantas dessa família Poacea. Na
estrutura podemos observar a sua forma lanceolada e suas margens
serrilhadas. É comum em quase todas as Poaceae; N.2905: Aspecto
de uma arista de uma espigueta, tipo de inflorescência característico
de plantas da família Poaceae. Na estrutura podemos observar sua
forma lanceolada e suas margens serrilhadas. É comum em quase
todas as Poaceae.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 3 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1 e 2: Modelo em formato de haste
com partes pontiagudas ao redor. Parte 3: Modelo sobre base. Para
maiores detalhes ver “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3748: 43x3; 45x2;
N.3749: 44x1,5; 42x3;
N.2905:50x15;46x16.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Metal; Resina.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3748;3749;2905
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Base não original de fábrica;
com oxidação; partes faltantes e dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
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c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: LIV.2012.5.43.
b. Nome: Secale cerale
c. Coleção: Poaceae
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê
g. Tamanho: 670 mm x 140 mm
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Europa: Europa Ocidental: Alemanha: Berlin:
Grunewald.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
k. Observação: Pela imagem disponível é possível comparar as
semelhanças com o modelo didático da coleção do MLJB. Além disso,
identificamos que as partes que compõem o modelo didático no MLJB
estão com suas partes faltantes e dissociadas.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre
os modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
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museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu
Louis Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos
fabricados por essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos
modelos didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo,
na instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um
total de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na
reserva técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa
alemã R. Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a
seguir. As comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos
comparativos das imagens do modelo didático que foram disponibilizadas
nas fontes de pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado nas atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na reserva técnica (N 2905) e na
exposição (N.3748;3749), na própria instituição museológica (figura 1):
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em reserva técnica,
no MLJB, em 2016
2905

3748;3749

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos realizados no acervo digital dos World Museum identificamos
informações sobre o modelo didático de Botânica (Figura 2). Além disso, as
partes do modelo didático. Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
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Figura 2 Foto do modelo didático do acervo digital do World Museum

Fonte: World Museum, 2020.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na Reserva Técnica (RT). As intervenções, ocorridas nos
modelos didáticos, foram divididas em três partes. Ao consultar o inventário
museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de estarem com
números de tombos distintos não há informações que as três partes
compunham um único modelo didático, conforme é apresentado nas fontes
de estudos. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos catalogar as três
partes juntas, conforme o modelo didático estava apresentado na base de
dados.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 21/02/2006 (N.3748;3749) e no dia
07/02/2006 (N.2905) e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Modelo didático com partes dissociadas;
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- Em 2016, o modelo didático esteve parte na reserva técnica e a outra
parte na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático em reserva técnica, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Secale
cerale.
Disponível
em:
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/secale-cerale-0. Acesso: 02/05/2020.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/09/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 17/09/2019.
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Nº da ficha: 022

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 022.
b. Número do inventário MLJB: 3771.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Secale cereale (WORLD
MUSEUM,2020).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Espigueta De Poaceae.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático de formato
triangular, com partes infixas, no lado esquerdo e no lado direito, nas
bordas com partes pontiagudas. Nas laterais, uma haste, ao redor com
partes pontiagudas. No centro, lado com dois bastões, abaixo, uma
parte do modelo didático em formato arredondado, com pelos. Ao lado,
uma parte arredondada, cortada ao meio e dois arames. Sobre uma
base circular. Sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Espigueta de Poaceae, família do
arroz, trigo, cevada, aveia, entre outros. Nesta espigueta observamos
um par de aristas serrilhadas, duas flores pistiladas, estas com os
estigmas plumosos e um estame com anteras férteis.
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c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver “Descrição do
catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 50x16;40x22.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Pelo; Arame.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3771
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Base não original de fábrica;
com oxidação; Partes faltantes e dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: LIV.2012.5.43
b. Nome: Secale cerale
c. Coleção: Poaceae
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê
g. Tamanho: 670 mm x 140 mm
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Europa: Europa Ocidental: Alemanha: Berlin:
Grunewald.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
k. Observação: Pela imagem disponível é possível comparar as
semelhanças com o modelo didático da coleção do MLJB.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Ginásio Pernambucano; Museu Louis Jacques
Brunet.
b. Data associada: 1931 a 1934(Imagem do acervo iconográfico do
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em
Pernambuco, em 2015.)01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre
os modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu
Louis Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos
fabricados por essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos
modelos didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo,
na instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um
total de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na
reserva técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa
alemã R. Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a
seguir. As comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos
comparativos das imagens do modelo didático que foram disponibilizadas
nas fontes de pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
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foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). A imagem abaixo é possível identificar
o modelo didático nas dependências da instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emereciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na reserva técnica, na própria
instituição museológica (figura 2):
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em reserva técnica
no MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

314

Nos estudos realizados no acervo digital dos World Museum identificamos
informações sobre o modelo didático de Botânica (Figura 3). Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do acervo digital do World
Museum.

Fonte: World Museum, 2020.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na reserva técnica.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido
“Paris-França”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
- Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve parte na reserva técnica do MLJB;
-Fotografia do modelo didático em reserva técnica, em 2016;
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- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Secale
cerale.
Disponível
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/secale-cereale-0.
02/05/2020.

em:
Acesso:

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha:023

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

3861

3837

3870

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:023.
b. Número do inventário MLJB: 3861;3837;3870.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Secale cereale (WORLD
MUSEUM,2020).
c. Denominação do MLJB: N.3861: Réplica de um Fruto de uma
Angiosperma;
N.3837: Réplica de Fragmento de Inflorescência Tipo Capítulo;
N.3870: Réplica de uma parte da Flor de uma angiosperma.
d. Classificação biológica MLJB: N.3861: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida;
N.3837: Reino: Plantae Divisão: Magnoliophyta; Classe: Liliopsida;
N.3870:
Reino:
Plantae;
Divisão:
Angiospermae;
Classe:
Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
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a. Descrição do catalogador: O modelo didático com três partes. A
primeira parte, com ondulação no lado esquerdo, no lado direito, de
formato reto. No centro, uma parte convexa. No verso, com parte
abaulada e marca de riscos. Sustentada por uma haste sobre uma
base circular; Na segunda parte, na parte superior, alongado para cima,
mais abaixo, uma parte circular, no seu lado direito, ramificações,
sustentada por uma haste, sobre uma base circular. Na parte três,
modelo didático de formato de folha, no verso, com forma convexa.
b. Descrição do inventário MLJB: N.3861: Não é possível
caracterização de estrutura, mas é provável ser um corte anatômico de
um pecíolo foliar; N.3837: Réplica de uma inflorescência do tipo
capítulo, comum na família Asteraceae, ex: Girassol. Na natureza os
capítulos podem atingir até 20 cm de diâmetro aproximadamente. Foi
descrita as características de um capítulo de um Asteraceae
evidenciando o receptáculo convexo e as flores sésseis em sua porção
central; N.3870: Réplica de uma parte constituinte de uma flor de
angiosperma, evidenciando a bráctea de coloração verde e de
consistência foliácea.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 3 partes.
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver “Descrição do
catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3861: 26x16;23x16;
N.3837:23x0; 25x5;
N.3870:27x4;27x4.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3861;3837;3870.
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Base não original de fábrica;
Com oxidação e manchas; Partes faltantes e dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
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a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: N.13
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 23 - 24
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: Durante o período de 1913-1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das plantas usadas na agricultura. A R.
Brendel, fabricou mais um outro modelo didático dessa classe,
conforme foi identificado no catálogo comercial. Pelas imagens é
possível identificar as partes faltantes e dissociadas do modelo didático
da coleção do MLJB.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: 4.1.97h
b. Nome: Secale cerale
c. Coleção: Poaceae
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê
g. Tamanho: 57,5 cm x 30,5 cm;22 5/8 pol. X 12 pol.
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Europa: Europa Ocidental: Alemanha: Berlin:
Grunewald.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
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k. Observação: Pela imagem disponível é possível comparar as
semelhanças com o modelo didático da coleção do MLJB. Além disso,
identificamos que as partes que compõem o modelo didático no MLJB
estão com suas partes faltantes e dissociadas.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/402331/234
b. Denominação: Centeio
c. Descrição do modelo didático: Modelo de espécie vegetal,
utilizado para permitir a visualização da sua morfologia em contexto
das práticas pedagógicas nas aulas de Ciências Naturais. Trata-se de
uma ampliação do início de germinação e plântula do Centeio (Secale
cereale). Assenta num suporte vertical preso a uma base redonda de
madeira e é desmontável.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária Nuno Álvares.
e. Produções: Reinhold Brendel; Berlim, Alemanha; Fabricante.
f. Tamanho: Diâmetro 12.5 cm; Altura 39 cm; Largura 27 cm.
g. Materiais: Mineral\Gesso; Madeira.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Ginásio Pernambucano; Museu Louis Jacques
Brunet.
b. Data associada: 1931 a 1934(Imagem do acervo iconográfico do
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em
Pernambuco, em 2015.)01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
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foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr. Ricardo
da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação, identificamos
que o modelo didático com suas três partes fazia parte da coleção de objetos
didáticos do antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A
imagem abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na reserva técnica, na própria
instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição do
MLJB, em 2016
3861

3837

3870

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos realizados no acervo digital dos World Museum identificamos
informações sobre o modelo didático de botânica (Figura 3). Além disso,
identificamos as partes do modelo didático. Para maiores informações veja o
campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do acervo digital do World Museum.

Fonte: World Museum, 2020.

Em consulta ao catálogo comercial, foi identificado o modelo didático
catalogado (figura 4). Nessa fonte, localizamos informações sobre o objeto e
suas respectivas informações.
Figura 4 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Brendel, 1914.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
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preservados na Reserva Técnica (RT). As intervenções, ocorridas nos
modelos didáticos, foram divididas em duas partes. Ao consultar o inventário
museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de estarem com
números de tombos distintos não há informações que as três partes
compunham um único modelo didático, conforme é apresentado nas fontes
de estudos. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos catalogar as
duas partes juntas, conforme o modelo didático estava apresentado na base
de dados.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 (N.3837); 13/03/2006
(N.3661);13/03/2006 (N.3870) e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
- Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Objeto com suas partes dissociadas;
- Em 2016, o modelo didático esteve parte na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
-Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
324

21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Secale
cerale.
Disponível
em:
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/secale-cerale Acesso: 02/05/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.23-24.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,
15/09/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 17/09/2019.
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Nº da ficha: 024

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar:
Biologia/Botânica.
3901
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

3902

3904

3903

3905

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:024.
b. Número do inventário MLJB: 3901;3902;3903;3904;3905
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Carpinus betulus (WORLD
MUSEUM,2020).
c. Denominação do MLJB: N.3901; N. 3902; N.3903; N. 3904; N.
3905: Réplica de Partes Constituintes de Uma Flor de Angiosperma.
d. Classificação biológica MLJB: N.3901; N. 3902; N.3903; N. 3904;
N. 3905: Reino: Plantae; Divisão: Angiospermae; Classe:
magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
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4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático com cinco partes com
o mesmo formato. Com partes pontiagudas na parte superior e
arredondado na parte superior.
b. Descrição do inventário MLJB: N.3901; N. 3902; N.3903; N. 3904;
N. 3905: Réplica de uma parte constituinte de uma flor de angiosperma,
onde estão evidenciados os estames com anteras globosas e
indumentárias no ápice.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 5 partes.
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver “Descrição do
catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3901; N. 3902; N.3903; N. 3904; N. 3905: 8x4;0,8x0,4
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso;
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3901;3902;3903;3904;3905
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Partes faltantes e
dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local de fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
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c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: N.68
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 26-27
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: Durante o período de 1913-1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das plantas de árvores decíduas e coníferas.
A R. Brendel, fabricou mais um outro modelo didático dessa classe,
conforme foi identificado no catálogo comercial. Pelas imagens é
possível identificar as partes faltantes e dissociadas do modelo didático
da coleção do MLJB.
14.2 Base de dados World Museum
a. Número de tombo: E.3.4.13.17
b. Nome: Carpinus betulus
c. Coleção: Betelaceae
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Data de fabricação: 1990.
f. Materiais: Madeira; Papel machê
g. Tamanho: 440 mm x 220mm x 130mm
h. Status da coleção: Coleção permanente.
i. Local de fabricação: Europa: Europa Ocidental: Alemanha: Berlin:
Grunewald.
j. Localização do museu: Disponível na coleção de Botânica (por
marcação).
k. Observação: O modelo didático disponível na base de dados está
com partes faltantes.Pela imagem disponível é possível comparar as
semelhanças com o modelo didático da coleção do MLJB. Além disso,
identificamos que as partes que compõem o modelo didático no MLJB
está com suas partes faltantes e dissociadas.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
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16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha,
temos imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria
museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, em exposição no MLJB, em
2016 instituição
3901

3902

3903

3904

3905

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos realizados no acervo digital dos World Museum identificamos
informações sobre o modelo didático de botânica e as partes que compunham
o modelo didático (Figura 2). Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
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Figura 2 Foto do modelo didático retirado do acervo digital do World Museum.

Fonte: World Museum, 2020.

Também foi identificado informações sobre o modelo didático catalogado no
catálogo de venda do fabricante (figura 4). Para maiores informações veja o
campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Brendel,1914.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na Reserva Técnica (RT). As intervenções, ocorridas nos
modelos didáticos, foram divididas em cinco partes. Ao consultar o inventário
museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de estarem com
números de tombos distintos não há informações que as cinco partes
compunham um único modelo didático, conforme é apresentado nas fontes
de estudos. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos catalogar as
cinco partes juntas, conforme o modelo didático estava apresentado na base
de dados.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 16/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel.
b. Depois da musealização:
-- Objeto inventariado, em 2006;
- Objeto com suas partes dissociadas;
- Em 2016, o modelo didático esteve parte na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
-Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Carpinus
betulus.
Disponível
em:
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/carpinus-betulus. Acesso: 02/05/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.26-27.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,
15/09/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 17/09/2019.
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Nº da ficha:025

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:025.
b. Número do inventário MLJB: 3765
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Hordeum distichum
(BRENDEL,1914).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Espigueta de Poaceae.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático com peças infixas, na
parte superior mais alongada, na parte direita, alongada com duas
bifurcações. Sustentada por uma haste sobre uma base de formato
circular sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Espigueta de Poaceae em estágio
ontongenético inicial evidenciando estames e brácteas.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 6 partes.
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b. Descrição das partes: Parte 1 a 5: Partes infixas do modelo
didático; Parte 6: Modelo didático sobre a base.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 41x14;40x19
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso;
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3765
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Partes faltantes e base não
original.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: N.14
b. Descrição do modelo didático: O pelo coberto da aurícula média
deve ser empurrado para fora e o ovário dividido com duas anteras
deve ser retirado. Também uma espora lateral em média.
c. Página do catálogo: Página 22-23.
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: Durante o período de 1913-1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das plantas agrícolas. A R. Brendel, fabricou
mais um outro modelo didático dessa classe, conforme foi identificado
no catálogo comercial. Pelas imagens é possível identificar as partes
faltantes e dissociadas do modelo didático da coleção do MLJB.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial, foi identificado o modelo didático
catalogado (figura 2). Nessa fonte, localizamos informações sobre o objeto e
suas respectivas informações. Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Brendel,1914.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.22-23.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha:026

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha catalográfica:026
b. Número do inventário MLJB: 3752
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Solanum tuberosum
(BRENDEL,1914).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de Angiosperma
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático com peças infixas, com
uma flor de seis pétalas, de formado ondulada, a parte central do
modelo didático com partes infixas, na parte de baixo, uma parte com
formato pontiaguda, suspensa em uma haste sobre uma base
hexagonal, sem etiqueta do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual, tetrâmera,
diclamídea (gamopétala e sépala), actinomorfa e isostêmone. É típica
de plantas da família Convolvulaceae pelas estrias evidentes nos
lóbulos das pétalas e estames com anteras rimosas longitudinalmente.
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Desta família como exemplo por nós conhecido destacamos a batatadoce, Ipomoea batatas L.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 7 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1 a 6: Partes infixas da parte central
do modelo didático; Parte 7: Modelo didático sobre a base.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 41x20;33x19.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Metal.
b. Técnica: Modelo.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Base não original; mancha;
oxidação; abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.

ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
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d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: N.26
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 22-23.
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: Durante o período de 1913-1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das plantas agrícolas. A R. Brendel, fabricou
mais um outro modelo didático dessa classe, conforme foi identificado
no catálogo comercial. Pelas imagens é possível identificar as partes
faltantes e dissociadas do modelo didático da coleção do MLJB.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr. Ricardo
da Costa Pinto (1931-1934). A imagem abaixo é possível identificar o modelo
didático nas dependências da instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emereciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, da própria instituição
museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Em consulta ao catálogo comercial, foi identificado o modelo didático
catalogado (figura 3). Nessa fonte, localizamos informações sobre o objeto e
suas respectivas informações. Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Brendel,1914.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
- Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas;
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b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.22-23.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 17/09/2019.
Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 17/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha: 027

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
3756
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

Sem número
de tombo

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:027
b. Número do inventário MLJB: 3756; sem número de tombo.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Zea mays (BRENDEL,1914).
c. Denominação do MLJB: N.3756: Réplica de uma Espigueta de
Poaceae - Tipos de Inflorescência e Flores; sem número de tombo.
d. Classificação biológica MLJB: N.3756: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida; sem número de tombo.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático com duas partes. A
primeira parte, com formato de flor, com duas pétalas, de cada lado,
com formato pontiagudas, na parte interna, de dentro para fora,
suspenso por um fio, uma parte da flor de formato retangular, suspensa
por uma haste, sobre uma base de formato quadrangular. A segunda
parte um modelo didático com a parte superior alongada, na parte de
baixo mais achatada. Ambos, sem identificação do fabricante.
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b. Descrição do inventário MLJB: N. 3756: Espiguetas unissexual
masculina de Poacea. Nela vemos às estruturas características de
Poacea, os estames em três com anteras versáteis circundadas por
brácteas; Modelo didático sem número de tombo.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 2 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Modelo didático de formato de flor.
Parte 2: Segunda parte do modelo didático sem número de tombo. Para
maiores detalhes ver o campo 4 “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N. 3756: 50x20; 50x16; Sem número de tombo: 19x15.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3756
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Base não original; mancha;
oxidação; abrasão; partes dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
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b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: N.28
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 23 e 25.
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: Durante o período de 1913-1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das plantas agrícolas. A R. Brendel, fabricou
mais um outro modelo didático dessa classe, conforme foi identificado
no catálogo comercial. Pelas imagens é possível identificar as partes
faltantes e dissociadas do modelo didático da coleção do MLJB.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr. Ricardo
da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação, identificamos
que o modelo didático com suas duas partes fazia parte da coleção de objetos
didáticos do antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A
imagem abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição (n.3656) a outra parte
na reserva técnica (sem número de tombo), na própria instituição museológica
(figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição e na
reserva técnica, no MLJB, em 2016
3756

Sem número
de tombo

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Em consulta ao catálogo comercial, foi identificado o modelo didático
catalogado (figura 3). Nessa fonte, localizamos informações sobre o objeto e
suas respectivas informações. Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Brendel,1914.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na Reserva Técnica (RT). As intervenções, ocorridas nos
modelos didáticos, foram divididas em duas partes. Ao consultar o inventário
museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de estarem com
números de tombos distintos não há informações que as duas partes
compunham um único modelo didático, conforme é apresentado na base de
dados consultada. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos catalogar
as duas partes juntas, conforme o modelo didático estava na fonte consultada.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
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18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
- Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas;
- Modelo didático com as duas partes juntas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Modelo didático com partes dissociadas;
- Uma das partes que compõe o modelo didático não foi inventariado;
- Em 2016, o modelo didático parte esteva na exposição e a outra parte
na reserva técnica do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição e da reserva técnica, em
2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.23 e 25.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha:028

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:048
b. Número do inventário MLJB: 3858
c. Número de tombos antigos: Ilegível.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Equisetum arvense
(BRENDEL,1914).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Estrutura Reprodutora de
um Briófita
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão: Briophyta;
Classe: Bryidae.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de formato cilíndrico,
na parte superior, com protuberância, de formato hexagonal, na parte
abaixo alongado, ao redor, com formato triangular, sobre uma base de
formato quadrangular, sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de uma estrutura
reprodutora de Briófita, pertencente ao gênero Equisetum. Nesta
estrutura se evidencia um estróbilo terminal de coloração lilás claro. Na
natureza tais estruturas são diminutas e podem alcançar cerca de
5mm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
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5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maior detalhe ver o campo 4 “Descrição
do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 50 x 16;46x10.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3858
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Base não original; modelo
didático com manchas e arranhões.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.

354

14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: N.02.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 19 e 21.
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: Durante o período de 1913-1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das plantas criptógamas vasculares. A R.
Brendel, fabricou mais um outro modelo didático dessa classe,
conforme foi identificado no catálogo comercial. Pelas imagens é
possível identificar a semelhança do modelo didático da coleção do
MLJB.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, em exposição no MLJB, em
2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial, foi identificado o modelo didático
catalogado (figura 2). Nessa fonte, localizamos informações sobre o objeto e
suas respectivas informações. Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Brendel,1914.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 09/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.22-23.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha: 029

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:029
b. Número do inventário MLJB: 3853
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Colchicum autumanale
(BRENDEL,1914).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de Monocotiledônea
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor, com
formato convexo, na parte interna é possível visualizar as partes da
planta de forma didática, sobre uma base de formato quadrangular,
sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de uma flor
monocotiledônea, representante da família Liliacea. Nela evidenciamos
06 tépalas em duas séries, onde cada tépala têm visíveis nectários
extrasseptais; estames em número de seis apresentando anteras
dorsifixas.Na natureza os lírios, que é um dos exemplos de
representante desta família, pode medir aproximadamente 10 cm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
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5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver o campo 4
“Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 30x11;30x11.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3853
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Base não original; manchas;
abrasão; partes faltantes.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: N.50
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 5 e 29.
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: Durante o período de 1913-1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das plantas venenosas. A R. Brendel,
fabricou mais um outro modelo didático dessa classe, conforme foi
identificado no catálogo comercial. Pelas imagens é possível identificar
as partes faltantes e dissociadas do modelo didático da coleção do
MLJB.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial, foi identificado o modelo didático
catalogado (figura 2). Nessa fonte, localizamos informações sobre o objeto e
suas respectivas partes. Foi notado também que o modelo didático do MLJB
está com partes faltantes. Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Brendel,1914.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
- Modelo didático com duas partes.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Modelo didático com partes faltantes;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.22-23.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/08/2016.

364

Nº da ficha:030

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 030
b. Número do inventário MLJB: sem número de registro.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Digitalis purpurea (Brendel,1914)
c. Denominação do MLJB: Não consta.
d. Classificação biológica MLJB: Não consta.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor, com
formato de cone, na parte frontal com formato de ondulação, na parte
central, alongada, sustentada por parte retorcida em uma hasta. Sem
base e sem identificação fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Não consta.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver o campo 4
“Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 28,5x23,5
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
365

7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal; papel machê.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem base;
base trocada e com quebra.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data da fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: N.64
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 5 e 29.
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: Durante o período de 1913-1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das plantas venenosas. A R. Brendel,
fabricou mais um outro modelo didático dessa classe, conforme foi
identificado no catálogo comercial. Pelas imagens é possível identificar
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as partes faltantes e dissociadas do modelo didático da coleção do
MLJB.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr. Ricardo
da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação, identificamos
que o modelo didático estava com a base. A imagem abaixo é possível
identificar o modelo didático nas dependências da instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 2). O modelo didático da figura 2 se encontrava com sua
base e com etiqueta da empresa italiana, G.B Paravia.
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição, no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Em consulta ao catálogo comercial, foi identificado um modelo didático
idêntico ao que está sendo catalogado (figura 3). Para maiores informações
veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo
didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Brendel,1914.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT). O modelo didático não se encontra, atualmente,
com sua base, diferente da situação em que foi encontrado, nas primeiras
pesquisas, em 2016 (figura 2). Devido à falta dessa parte, o modelo didático
nos dias atuais não está com seu número de tombo e, por isso, não é possível
identificar suas informações no inventário do acervo museológico. As
informações levantadas na pesquisa sobre esse modelo didático atribuímos
como seu fabricante a empresa R.Brendel, pois identificamos um modelo
semelhante a ele. Outra questão que ratifica essa possibilidade de ser esse
fabricante é pela dissociação de bases que ocorreram no MLJB.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Modelo não inventariado pelo MLJB.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
- Modelo didático com duas partes;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Modelo didático com partes faltantes;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Em 2016, o modelo didático estava com base e com etiqueta da
empresa Paravia;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica;
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- Entre julho de 2019 a janeiro de 2020, quebra do modelo didático e
dissociação da base.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.22-23.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 17/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha:031

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha catalográfica:031
b. Número do inventário MLJB: 2909
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Sambucus (BRENDEL,1914).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor Bissexual
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático com uma flor de cinco
pétalas, com ramificações, de dentro para fora, na parte superior com
formato alongado, suspensa em uma haste sobre uma base
quadrangular, sem etiqueta do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: A réplica desta estrutura refere-se
a uma flor bissexual de Sambricus nigra L, pertence à família
Caprifoliaceae. A mesma evidência os verticilos de proteção, cálice (em
verde) e corola (em branco) e os órgãos reprodutores: gineceu (em
branco) e androceu. Nesta família o androceu apresenta-se constituído
de estames alternipétalos.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver campo 4
“Descrição do catalogador”.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 30x16;22x22
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Metal.
b. Técnica: Modelo.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Bom
b. Sumário do estado de conservação: Base não original; mancha;
abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local de fabricação e/ou coleta: Alemanha, Berlim (WORLD
MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: N.66
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 27-30.
d. Fabricante: R. Brendel e Co.
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e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: Durante o período de 1913-1914
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das plantas caducifólias. A R. Brendel,
fabricou mais um outro modelo didático dessa classe, conforme foi
identificado no catálogo comercial. Pelas imagens é possível identificar
as semelhanças com o modelo didático da coleção do MLJB.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr. Ricardo
da Costa Pinto (1931-1934). A imagem abaixo é possível identificar o modelo
didático nas dependências da instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emereciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na reserva técnica na própria
instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial, foi identificado o modelo didático
catalogado (figura 3). Nessa fonte, localizamos informações sobre o objeto e
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suas respectivas informações. Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Brendel,1914.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- Modesto,Z. M.; Siqueira, N. J.B. Botânica. São Paulo: EPU, 1981.
- Schultz, A. R. Introdução ao estudo de botânica sistemática. Vol.II.3ª edição.
Porto Alegre: Globo 1968.
- Joly, A.B. Botânica: Introdução à Toxonomia Vegetal. Vol.4. 13ª edição. São
Paulo: Companhia Editoria Nacional, 2002.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 07/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
- Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
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b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.22-23.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:032

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: R.Brendel.

2. Numerações
a. Número da ficha catalográfica:032
b. Número do inventário MLJB: 2906
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Tiricum (Brendel,1914).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Inflorescência do Tipo
Espigueta
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae. Divisão:
Magnophyta Classe: Liliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático de planta, de encaixe,
pontiaguda na parte superior. Suspenso por uma haste sobre uma base
circular. Com as partes fragmentadas do modelo didático.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de inflorescência do tipo
espigueta, que é caracterizada como uma unidade de inflorescência de
Gramineae (poceae). A estrutura refere-se a detalhes da espigueta,
onde é evidenciado partes como: estames, carpelos, glumas, pálea,
lema e lodículas. Pode ser descrito ainda que a espigueta é um conjunto
fundamental de uma inflorescência das Poceae, formada pelas flores e
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pelas brácteas que a suportam. Como exemplo temos o milho (Zea
Mays).
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver “Descrição do
catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 40x18;37x17.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal; gesso.
b. Técnica: Modelo.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Base não é original; Com
oxidação; Partes quebradas e com partes fragmentadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050-000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: R. Brendel e Co (WORLD MUSEUM,2020).
b. Local do fabricante: Alemanha, Berlim (WORLD MUSEUM,2020).
c. Data de fabricação: Ano de 1990 (WORLD MUSEUM,2020).
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
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a. Número do inventário: N.11a
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 23 e 25.
d. Fabricante: R. Brendel e Co
e. Valor de compra: Não consta.
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: 1913 e 1914.
h. Observação: Foi identificado que o modelo didático é classificado
biologicamente na classe das plantas agrícolas. A R. Brendel, fabricou
mais um outro modelo didático que formava um conjunto, conforme foi
identificado no catálogo comercial.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Os estudos sobre os
modelos da R. Brendel foram fundamentais durante os estudos da coleção
museológica de modelos didáticos para o ensino de Botânica, do Museu Louis
Jacques Brunet (MLJB). A descoberta dos modelos didáticos fabricados por
essa empresa aconteceu durante a consulta de etiquetas dos modelos
didáticos fabricados pela empresa Paravia, na pesquisa de campo, na
instituição museológica. Foi contabilizado, durante a pesquisa in loco, um total
de 31 modelos didáticos sem etiqueta de fabricante, localizados na reserva
técnica do MLJB, que poderiam ter sido fabricados pela empresa alemã R.
Brendel, hipótese que veio a se confirmar conforme explicado a seguir. As
comprovações do comprovante aconteceram pelos estudos comparativos das
imagens do modelo didático que foram disponibilizadas nas fontes de
pesquisas.
Para esse estudo recorremos a duas fontes. A primeira, um catálogo
comercial da empresa R. Brendel, de 1913. A segunda, a base de dados do
World Museum. A metodologia utilizada nas consultas às fontes de pesquisas
foi de estudo comparativo. Além do banco de dados do acervo museológico
das escolas de Portugal.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, da própria instituição
museológica (figura 1). Também foi notado o bom estado de conservação do
modelo didático nesse período.
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Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial, foi identificado o modelo didático
catalogado (figura 2). Nessa fonte, localizamos informações sobre o objeto e
suas respectivas informações.Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante.

Fonte: R. Brendel, 1913, p.24.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na Reserva Técnica (RT). Ainda em estudos da cultura material
foi observado que entre o período de 2016 a 2020 o estado de conservação
foi se agravando.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
PEREIRA, A. B.; PUTZKE, J. Ensino de botânica e ecologia: proposta
metodológica. Porto Alegre: sagra: DC Luzzato, 1996.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 07/02/2006 e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático em reserva técnica em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica;
- Em 2016 a 2020, houve um avanço na degradação do modelo
didático catalogado.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.23 e 25.
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques
Brunet. Foto da autora,
17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/08/2016.

383

Anexo C – Fichas de catalogação dos modelos didáticos Schutz-Marke
Nº da ficha:033

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 33
b. Número do inventário MLJB: 3733.
c. Número de tombos antigos: Ilegível.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basiocarpo de Paxillus
Atrotomentosus.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-diveisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Der schwarzfilzige
Blätternilz .
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em
uma base quadrada, em madeira original da fábrica. No verso da base,
uma etiqueta, em papel com informações científicas, em idioma
alemão, feito em fábrica. número de tombo ilegível na base
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b. Descrição do inventário MLJB: O basidiocarpo de Paxillus
atrotomentosus apresenta-se com píleo de cor amarelo pardo fuliginea
a castanho escuro, convexo estendido, quando jovem um pouco
lobulado, margem curva, tomentosa. No resto da superfície
membranosa. Alcança diâmetro de 5 a 20 cm. Estipe curto, cilíndrico
atenuado na base e recoberto por uma camada escura.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 16x10,5x10 (catalogador); 10x16 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:“Der schwarzfilziege blatterpilz/ Paxillus
astratomentosus/Hat einem derben saftigen,flach gewolbten, dann in
der Mitte eingedriickten. gelbclich-rostfarbigen Hut(10 bis 16 cm breit).
Der Stiel ist ausserhalb der Mitte des Hutes angeztz. nach unten
scwach und mit schwarzlich-sammtigem Filze bekeidet/Nicht giftig.”
13, 373.
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição: Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: O cogumelo da cabra preta/
Paxillus astratomentosus/Tem uma forma grosseira, suculenta, planta
em arco e, em seguida, deprimida no meio. Chapéu cor de ferrugem
amarelado (10 a 16 cm de largura). A haste é marcada fora do meio
do chapéu fraco para baixo e coberta com feltro de veludo enegrecido/
Não é venenoso.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação. Etiqueta, no verso, da base, amarelada, com
manchas, perda da materialidade, colas e respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
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d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição do MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke]
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Ginásio Pernambucano; Museu Louis Jacques
Brunet.
b. Data associada: 1931 a 1934(Imagem do acervo iconográfico do
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em
Pernambuco, em 2015.)01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano. Na imagem
abaixo, é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição. Na imagem a seguir é possível identificar o modelo
didático na exposição:
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.
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Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta
uma etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta,
ver o campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente,
o modelo didático encontra-se na exposição do MLJB.
Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do fabricante das
coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel. Mas, não se
teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa e entrar
em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam expostas.
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
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Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório
apresentado ao Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior
pelo DR. Ricardo José da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37
fotos; Seção de Relatórios do Período de (1923; 1931-1934).
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:034

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:34.
b. Número do inventário MLJB: 3739.
c. Número de tombos antigos: 122.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basidiocarpos de Phallus
Impudicus.
d.
Classificação
biológica
MLJB:
Reino:
Fungi;
Divisão:Amastigomycota; Sub:divisão: Basidiomycotina; Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Phallus impudicus L.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em
uma base quadrada, em madeira original de fábrica. Com duas
representações do cogumelo do mesmo tipo. No verso da base, uma
etiqueta, em papel com informações científicas, em idioma alemão,
feito em fábrica. com duas marcações na base,
b. Descrição do inventário MLJB: Phallus impudicus, possui
basidiocarpo com himênio incluso só ficando exposto após a
maturação dos esporos. Possui a parte interna fértil (gleba) do tipo
unipileada, porção estéril da gleba que se diferencia em um ápice na
forma de uma campânula com proliferações férteis no seu interior.
Possui estipe alargada A réplica apresenta um píleo quase cônico, sua
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5.

6.

7.

8.

superfície coberta por substâncias de cor escura. Estipe branca
contendo volva (branco) na base.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 18x13x10 (catalogador); 18x11 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: PHallus impudicus L. Ein ganz
sonderbarer Pils, welcher nur an schattigen orten wachst, aber den
man schon durch semen ekelhaftea leichenduftigen Geruchvon Ferne
riecht. Gleicht anfangs einem werd?n HuhnerEi ? Hexenei, Teufelsei”),
welches dann mit starkem knalle(?) bersten soll. Hat mit
braunngrunem, ekelhaftem Schleime bedeckt. Stiel hohl , zellig
durchlochert. Wurde fruher in der Zauberei zur Benntzung von
Ligbesgetranken gebraunch. Nach versuchen von Krombholz ist er
nicht giffig. Von juni bis sptherbst in Waldern, Gebiischen, Hecken,
auch, auf, schattigen - graipazen nicht selten. Nich gif?nnmgemessbar/
3739/ 122
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta.escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: Alemão/Sec XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: PHallus impudicus L. Um pilsner
muito peculiar, que só cresce em lugares sombreados, mas que se
pode cheirar de longe por causa de seu cheiro nojento e levemente
perfumado. A princípio parece um ovo de galinha? ovo de bruxa, ovo
de diabo”), que deve então estourar com um forte estrondo (?).
Coberto com uma gosma nojenta e marrom-esverdeada. Caule oco,
perfurado com células. Foi usado anteriormente na feitiçaria para usar
bebidas Ligbes. Depois de experimentar o Krombholz, não é útil. De
junho ao final do outono em florestas, montanhas, sebes, também, em
sombra - graipazen não incomum. Não mensurável

9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação. Etiqueta, no verso da base, amarelada, com
manchas, colas e respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
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10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição do MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke]
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLBJ, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta
uma etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta,
ver o campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente,
o modelo didático encontra-se na exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 13/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
393

-“Evolução dos Seres” ;Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:035

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:35.
b. Número do inventário MLJB: 3741.
c. Número de tombos antigos:124.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basidiocarpos de Amanita
Phalloides.
d.
Classificação
biológica
MLJB:
Reino:
Fungi;
Divisão:Amastigomycota; Sub-divisão: Basidiomycotina; Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Amanita phalloides, Fr.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em
uma base quadrada, em madeira original da fábrica. Com duas
representações de cogumelos do mesmo tipo, uma maior e outra
menor. No verso da base, uma etiqueta, em papel com informações
científicas, em idioma alemão, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: Amanita phalloídes apresenta
basidiocarpo com o píleo possuindo 6 a 12 cm de diâmetro, convexo
no início do desenvolvimento tornando-se plano com o passar do
tempo. A cor varia do amarelo esverdeado com listras enegrecidas. A
estirpe possui comprimento variando entre 7 e 12 cm e o diâmetro
entre 1 a 1,5 cm.
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c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 25x16x16,5x3 (catalogador); 12x9 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Amanita phalloides, Fr. Rift Multfling Knollenblatterpilz. Witterung, schmierig, mit, kreisformig- gerundetem
Rande, weiss, blassgelb, griinlichm gelb- olivenfarben:die
daraufsitzenden Hukkfetzeb werdeb vib Regen leicht abgespult.
Lamellen weiss, von. Regen Lange. Stiel bis O,O8 hoch, von der
Spitze, aus hohl werdend, vom knolligen Grunde aus verdunn, xiemlich
kahl, mit zun teil wewachsener Scheide. Ring weiss, hautig. Geruch
weniger stark. August bis Spatherbst in Waldern und Gebuschen
haung. Giftig. Carimbo azul escuro/3741/124
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta e escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Amanita phalloides, Fr. Rift
Multfling - cogumelo de folha bulbosa. Clima, gorduroso, com uma orla
circular arredondada, branco, amarelo-claro, amarelo-esverdeadoazeitona: os trapos em forma de gancho que nele se encontram são
facilmente liberados da chuva. Lamelas brancas, de. Chuva longa.
Pega até 0,08 de altura, desde a ponta, tornando-se oco, adelgaçado
da base bulbosa, bastante glabro, com bainha parcialmente crescida.
Anel branco, como a pele. Odor menosforte. De agosto ao final do
outono em bosques e arbustos haung. Tóxico.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático quebrado.
Etiqueta, no verso da base, amarelada, com manchas, colas e
respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: O modelo precisa passar por restauro.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
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d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke]
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet. Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934)
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, exdiretor do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
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Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se na reserva técnica.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet: No
inventário MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e
foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 14/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição no MLJB.
- Exposição“Evolução dos Seres”;Montagem e Curadoria: Severino
Ribeiro; Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:036

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:16.
b. Número do inventário MLJB: 3732.
c. Número de tombos antigos: 118.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basidiocarpo de Amanita
Vaginata.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Amanita Vaginata.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em
uma base quadrada, em madeira original de fábrica. Com uma
representação de um cogumelo com haste levemente curvada. No
verso da base, uma etiqueta, em papel com informações científicas,
em idioma alemão, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: Amanita vaginata possui
basidiocarpo com píleo ou chapéu com 5,5 a 10 cm de largura,
convexo, expandindo-se a plano convexo por maturidade. A superfície
possui coloração marrom acinzentada na maturidade.A estipe (pé) ou
haste que suporta o píleo possui na natureza 6 a 13 cm de
comprimento, 1,2 - 2,0 cm de espessura. Ao aproximar-se da base, a
haste é interrompida gradualmente a partir da base da volva.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
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5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 9X9x8,5 (catalogador); 8x6 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Amanita vaginata . Sdreiden Winftling.
Sdjeidenpilz. dessen weisser, grauer, blangrauer, gelber, braunerorder
rotlicher . Hut ist meist nackt,,zuweilen , nochmit. Hullfetzen begetzt,
am rande, dunn, spater, mit 1 cm langen Furchen begetzt, bis 10 cm
breit, in der jugend glockenformig, lamellen sind weiss, hinten geharf
abgestutzt. Stiel ist weiss. bis 18 cm hoch bis 3 cm dick, ohne Ring?er
nur mit angedeutetem Ring, unten wedeeckt, und mit hautiger, sehcide
ungeben, welche aberbeim Herausziehen des rilzes meist insder Erde
bleibt. Flefsech weiss, zart, ohne nierklichen, Geschmack und geruch.
D Scheiden? lz wird mehrseitig fur essbar erklar. Pollini, b**uptet, dass
er giftig sei, und ist deshalb von? Gennese abzuraten. In Waldern anf
Schutt? vom F*nhjahr Lis Herbst Haufig, Verdachitg/3732/118
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta,escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Amanita vaginata. Sdreiden
Winftling. Sdj Eiden Pilz. seu branco, cinza, azul-cinza, amarelo,
marrom ou vermelho. O chapéu está quase nu, às vezes ainda com.
Pedaços de casco cobertos de água, na orla, finos, posteriormente
recobertos por sulcos de 1 cm de comprimento, até 10 cm de largura,
em forma de sino quando jovens, as lamelas são brancas, aparadas
no dorso com talhadas. A haste é branca, até 18 cm de altura a 3 cm
de espessura, sem anel ? possui apenas um anel indicado, encravado
na parte inferior, e com uma superfície semelhante a uma pele,
visualmente irregular, que, no entanto, geralmente permanece no solo
quando o feltro é puxado. Flefsech branco, delicado, sem qualquer
incômodo, gosto e cheiro. A vagina é declarada comestível em várias
páginas. Pollini, b ?afirma que ele é venenoso, e portanto não é
aconselhável ?Gennese. Em Waldern Anf Schutt ?da primavera Lis
Herbst Freqüentemente, Verdachitg.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem
defeito. Etiqueta, no verso da base, amarelada, com manchas, colas
e respingos de tintas.
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c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke]
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário). 1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
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localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 2).
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Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLBJ, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se em exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet: No
inventário MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 14/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
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b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório
apresentado ao Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior
pelo DR. Ricardo José da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37
fotos; Seção de Relatórios do Período de (1923; 1931-1934).
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:037

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 37.
b. Número do inventário MLJB: 3737.
c. Número de tombos antigos:100.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Ascocarpo de Morchella.
d.
Classificação
biológica
MLJB:
Reino:
Fungi;
Divisão:Amastigomycota;Sub-divisão:
Ascomycotina;
Classe:
Ascomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Ilegível.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em
uma base quadrada, em madeira original de fábrica. Com uma
representação de cogumelo levemente retorcido. No verso da base,
uma etiqueta, em papel com informações científicas, em idioma
alemão, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: O gênero Morchella apresenta
ascocarpo com píleo (chapéu) 2 - 7 cm de altura e 2 - 3,5 cm de
espessura, cônico para cilíndrico-cônico, superfície apresentando
cumes estéreis longitudinais, covas anastomosando-se. Coloração
quando jovem: creme, cinza dourado ficando marrom amarelado com
a idade. A margem funde-se com a estirpe que possui de 1 4 cm de
comprimento, 0,5 - 3 cm de espessura. Base mais espessa,
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5.

6.

7.

8.

9.

arredondada, enrugada ou dobrada. Cor branca quando jovem,
ficando amarelado e cinza dourado na maturidade.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 11X10,5x10 (catalogador); 11X8 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:
Pie Riesen. Ais grosste der
lorchelauten unte letsite sich wesentlich von den anderen ?elm. Der
Sijel ist oft 5 bis 8 cm hoch? oft noch breiter, weisslich. grubig, innen
hohl, besonders am grande mit sammetartigem filze bedeckt; die
mutze, der hut, errercht, einen darchmesser von 6 bis, 20 cm, ist
weisshen, geiblich, braunlich, bis dunkerlbraun und bildet lappen, die
and einzelnen Stellen am Stiele anliegen, older mit ihm verbunden, an
anderen Stellen frei und in die hoje, gezogen sind. die oberflache der
lappen ist mit dicken falternartigen, unregelmassig miteinander
verbundeneno. WiHsten bese? ehr sind die Sporen ?nderer . Lorche?
oval an h? nd die. Sporen der Bresenlorchel an? schmalert und mit
Spitzen ve? Riesenlorchel wachst im Fru? am armosten Waldplatzen
ist essbar? die ubrigen lorcheln auch getro? Ess?ir/3737/100.
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta,Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico .
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Gigante de torta. O maior dos
lorsch lautes abaixo de letsite difere significativamente do outro olmo.
O Sijel costuma ter 5 a 8 cm de altura ?muitas vezes mais largo,
esbranquiçado. picado, oco por dentro, coberto com feltro de veludo,
especialmente no grande; o boné, ou chapéu, errercht, um
darchmesser de 6 a 20 cm, é branco, geibish, marrom a marrom
escuro e forma lóbulos que ficam contra a alça em locais individuais,
mais velhos conectados a ela, em outros locais livres e no hoje , são
desenhados. a superfície dos lóbulos está irregularmente
interconectada com superfícies espessas semelhantes a borboletas.
Os esporos de? m Lorche se transformou em oval até morrer. Esporos
de lagosta dourada em? estreitados e com pontas ve? O louro gigante
cresce em frutos ?no pobre local da floresta é comestível ?os outros
lorels também pegam ?Eat ?ir
Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
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b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem
defeito. Etiqueta, no verso da base, amarelada, com manchas, colas
e respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke]
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet. Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
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desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 2).
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Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição, no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, veja o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se em exposição do MLJB.
ETAPA III
17.
Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet: No
inventário MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 13/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
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a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:038

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:38.
b. Número do inventário MLJB: 3736.
c. Número de tombos antigos:113.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basidiocarpo Boletus Satanas.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante):Boletus Santanus Lenz.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em uma
base quadrada, em madeira original de fábrica. Com uma
representação de dois cogumelos, com tamanhos diferentes, levemente
abaulado. No verso da base, uma etiqueta, em papel com informações
científicas, em idioma alemão, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: Boletus satanas, possui píleo
(chapéu) com 10 a 22 cm de diâmetro, convexo, coloração cinza claro
para oliváceo. Ao longo do tempo as margens ficam com uma coloração
rósea. Ocasionalmente aureolado ao longo do disco. A estipe (haste)
com 7 a 14 cm de comprimento, bulbosa com até 13 cm de espessura,
estreitando-se na direção do ápice. Rosácea na região superior com
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5.

6.

7.

8.

tons vinho. Na parte inferior rosa em tons mais claros com o passar do
tempo.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 7X9x8,5 (catalogador); 7x11 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Boletus satanus. lenz, satanspilz satausrohrling. hut polsterformi, breit, gelbrau, weissgelb, ins
braumliche oder grunliche spielend. Rohrchen gelb mit roten lochern .
Stiel blutrot, genetzt und knolli. fleisch, weiss, im bruche rotlich, dann
blau anlaufend. In Laubwaldern im Sommer und Herbste. Selten . Sehr
Giftig. 113,3736,113.
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta,Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e Carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Boletus satanus. lenz, cogumelo
satanás - junco satanás. Chapéu Polsterformi, largo, amarelo-cinza,
branco-amarelo, jogando com o verde ou com o verde. Tubos amarelos
com orifícios vermelhos. Caule vermelho sangue, reticulado e knolli.
carne, branca, avermelhada no bruche, depois ficando azul. Em
florestas decíduas no verão e no outono. Cru. Muito veneno. 113

9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem defeito.
Etiqueta, no verso da base, amarelada, com manchas, colas e
respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050-000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
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ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante e/ou coletor: [Schutz-marke]
b. Local de fabricação e/ou coleta: Não consta.
c. Data da fabricação e/ou coleta: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet. Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto 3741)
encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de conservação.
Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do fabricante das
coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel. Mas, não se teve
êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa e entrar em
contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica, datada
em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR. Ricardo da
Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação, identificamos
que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do antigo gabinete
de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, veja o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o modelo
didático encontra-se em exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
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- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 14/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório
apresentado ao Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior
pelo DR. Ricardo José da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37
fotos; Seção de Relatórios do Período de (1923; 1931-1934).
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:039

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

d. Foto do objeto:

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:39.
b. Número do inventário MLJB: 2933.
c. Número de tombos antigos:117.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Basidiocarpo de Boletus
Radicans.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Boletus Radícans [?].
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em uma
base quadrada, em madeira original de fábrica. Com uma
representação de um cogumelo. No verso da base, uma etiqueta, em
papel com informações científicas, em idioma alemão, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: Boletus radicans apresenta
basidiocarpo com píleo ou chapéu branco acinzentado, com largura
variando de 0,8 a 3 cm. Expande-se de forma convexa com superfície
seca velutina, margem encurvada e estipe cilíndrica.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
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a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 8,5X9,5X8 (catalogador); 6x4 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 117; Boletus radicans . Wurzel,
Geschmack unangenehm bitter: Hut, polstertorm? dicjm trocken, am
Rande dunn, eingerollt, olivengran, braun , oder fahlgelb. bis 0,07 breit.
Rohren, citrongelb mit gelbrunsn mundungen. Stiel Gellb unterwarts mit
rotlichen flckchen , am , Grande wurzelartig verlangert, sbchart
citrongelb, laufend. herbst. In Buchen ?iechenbestando zerstreut.
verdachtig. carimbo roxo/2933/117 .
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta, escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Boletus radicans. Raiz, gosto
desagradavelmente amargo: chapéu, polstertorm ?dicjm seco, fino na
borda, enrolado, cinza-oliva, marrom ou amarelo claro. até 0,07 de
largura. Tubos, amarelo-limão com bocas marrom-amareladas. Caule
amarelo embaixo com manchas avermelhadas, alongado em forma de
raiz grande, sbchart amarelo-limão, estendendo-se. outono.
Espalhadas por faias ?iechenbestando. suspeito.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem defeito.
Etiqueta, no verso da base, amarelada, com manchas, colas e
respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050-000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke]
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
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a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto 3741)
encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de conservação.
Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do fabricante das
coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel. Mas, não se teve
êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa e entrar em
contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.
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Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o modelo
didático encontra-se exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e
foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.

423

Nº da ficha:040

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica. d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:40.
b. Número do inventário MLJB: 2934.
c. Número de tombos antigos: 120.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Basidiocarpo de Clavaria
Flava.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Das gelbe
Hahnenkämmchen.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em
uma base quadrada, em madeira original de fábrica. Com duas
representações de dois cogumelos, com tamanhos semelhantes,
levemente arredondados. No verso da base, uma etiqueta, em papel
com informações científicas, em idioma alemão, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: Clavaria flava = Ramaria flava.
Apresenta o basidiocarpo com himênio exposto desde sua formação.
Com 70 a 120 mm de altura; muito ramificado, a base espessa,
atenuada, carnosa de cor branca; ramificações curtas, escassas,
cilíndricas, em alguns cumpridas, com as partes divididas, com uma a
três divisões em forma de dentes, de cor amarela ou amarelo limão.
Estipe espessa breve, atenuada na base clara.
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c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 5X9x8 (catalogador); 4x5 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Das gelbe Hahnenkammchen. clavaria
flava. pers. stiel weiss. in’s Geln? vielfachsorthelh ?zen? im alt?iech?
die . Farben aus. ?anu aestchen ?inen bl? gelb ?Hohe bisp? In
Nadelw?2934/120.
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: O crista de galo amarelo. clavaria
flava. pessoa talo branco. In's Geln ?órteses múltiplas ?zen ?no velho
?eu morro. Sem cores. ?anu aestchen ?inen bl ?amarelo ?alto bisp
?Em Nadelw ?
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem
defeito. Etiqueta, no verso da base, amarelada, com manchas, colas
e respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante e/ou coletor: [Schutz-marke]
b. Local de fabricação e/ou coleta: Não consta.
c. Data da fabricação e/ou coleta: Não consta.
13. Aquisição
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a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.
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Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se em exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:041

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:41.
b. Número do inventário MLJB: 2936.
c. Número de tombos antigos:119.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basidiocarpos de Collybia
Esculenta.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Suppenpilz (der essbare
Rüblin).
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em
uma base quadrada, em madeira original de fábrica. Com três
representações de cogumelos do mesmo tipo, todos com tamanhos
variados. No verso da base, uma etiqueta, em papel com informações
científicas, em idioma alemão, feito em fábrica.
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b. Descrição do inventário MLJB: O gênero Collybia possui
indivíduos com basidiocarpo frágil e delgado, com lamelas que podem
ser livres ou presas de cor amarela, branca ou violeta. Possui textura
cartilaginosa. Basidiocarpo membranoso, surgindo tipicamente de um
esclerócio que cresce deixando o fungo enegrecido. Raramente
marrom acinzentado, com pequenas ramificações que surgem do
estipe.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 6X9X8 (catalogador); 6x4 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Suppenpilz (der essbare Rubling).
Collybia esculenta. FR. Hut 2-3 cm breit, sehr dunn,
durchascheineblassgelb- braunlich, anfangs gewolbt, spater, flach, mit
einer kleimen erhohung in der mitte, lamellen weisslich, nicht ,
dichtstehend, augewachsen. stehl hohl, 2-5 cm hooh, blassgelblich,
oder, braunlich, ineine Wurzel verlangert. dieses schwammchen,
wachst auf gras- ?tzen vom fruhjahr bis in denhherbst hinein essbar
/2936/119.
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta,Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: O cogumelo amarelo da sopa (os
escombros comestíveis). Collybia esculenta. FR. Chapéu com 2-3 cm
de largura, muito fino, amarelo-acastanhado pálido, inicialmente
convexo, depois, plano, com uma pequena elevação no meio, lamelas
esbranquiçadas, não densamente crescidas. rouba oco, com 2 a 5 cm
de altura, amarelado claro ou, acastanhado, alongado em uma raiz.
esta esponja cresce na grama da primavera ao outono e é comestível.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem
defeito. Etiqueta, no verso da base, amarelada, com manchas, colas
e respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
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b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke]
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
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Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, veja o
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campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se em exposição no MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório
apresentado ao Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior
pelo DR. Ricardo José da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37
fotos; Seção de Relatórios do Período de (1923; 1931-1934).
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Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:042

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 42.
b. Número do inventário MLJB: 2932.
c. Número de tombos antigos:121.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basidiocarpos de Collybia
Esculenta.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Morchella rimosipes. DC.
Morchella Mitra Lenz.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em
uma base quadrada, em madeira original de fábrica. Com uma
representação de cogumelo. No verso da base, uma etiqueta, em
papel com informações científicas, em idioma alemão, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: O gênero Collybia possui
indivíduos com basidiocarpo frágil e delgado, com lamelas que podem
ser livres ou presas de cor amarela, branca ou violeta. Possui textura
cartilaginosa. Basidiocarpo membranoso, surgindo tipicamente de um
esclerócio que cresce deixando o fungo enegrecido. Raramente
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marrom acinzentado, com pequenas ramificações que surgem do
estipe.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 8,5X9X8,5 (catalogador); 4x6 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Morchella rimosipe. DC Morchella Mitra
Lenz, Kappchenmorchel. Hut hegelformig, aber, klein, sitzt auf dem
handhohen stiele wie ein kappchen. Zellen flach und schwarzandig.
Stiel faltenrippig Fleisch ist von der gute der andern morcheln fruhjahr
selten. /essbar/2932/121.
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Morchella rimosipe. DC Morchella
Mitra Lenz, Cabo Morel. O chapéu em forma de Hegel, mas pequeno,
fica na alça alta como um boné. Células planas e com bordas pretas.
O pedúnculo com nervuras é raro devido à boa qualidade dos outros
cogumelos da primavera/comestível.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem
defeito. Etiqueta, no verso da base, amarelada, com manchas, colas
e respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
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a. Nome do fabricante: [Schutz-marke]
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ individuo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se em exposição no MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
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b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:043

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:43.
b. Número do inventário MLJB: 3735
c. Número de tombos antigos:126
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basidiocarpo de Polyporus
Perennis.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atuais: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Der Dauer – Porling.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em
uma base quadrada, em madeira original de fábrica. Com uma
representação de três cogumelos, com tamanhos diferentes. No verso
da base, uma etiqueta, em papel com informações científicas, em
idioma alemão, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: Na natureza Polyporus perennis
apresenta basidiocarpo com píleo (chapéu) com 1 a 7 cm de largura,
plano deprimido formando uma superfície afunilada ou umbilicada.
Superfície pouco enrugada, com faixas normalmente bem definidas,
cor marrom-canela, bege, marrom amarelado. Contexto flexível
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quando fresco, rígido e duro quando seco.A estipe (haste) com 0,5 - 5
cm de comprimento, central redondo comprimido, mais espesso na
base, superfície tomentosa a velutina, manchas marrom-alaranjados;
Contexto coriáceo quando fresco, rígido quando seco, coloração
semelhante a superfície da estipe.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 5X9x8 (catalogador); 3x8 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Der Dauer Porling . Polyporus perrenis
L. Ganz braun. Hut difun, federartig, sammethaarig, mi dunkleren
kreisen zonen ) 2 bis 7 cm breitz, anfangsin der mitte verieft dann flach;
rohren kurz, anfangs beduitet, zuletzt zerrissen. sporen rostfarben .
stiel fest. ctwa 2 cm . ** IST in Waldern , hanfig, daner bis nachsten
fruhjahr essbar/3735/126.
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: A duração de Porling. Polyporus
perrenis L. Bastante marrom. Chapéu difun, parecido com penas, pelo
aveludado, com zonas circulares mais escuras) 2 a 7 cm de largura,
inicialmente recortado no meio, depois plano; canos curtos,
inicialmente pequenos, finalmente rasgados. esporos cor de ferrugem.
espreitou com firmeza. cerca de 2 cm. ?Está em Waldern, cânhamo,
mas comestível até a próxima primavera.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem
defeito. Etiqueta, no verso da base, amarelada, com manchas, colas
e respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
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d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke]
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet. Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
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Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se em exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
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No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 13/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório
apresentado ao Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior
pelo DR. Ricardo José da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37
fotos; Seção de Relatórios do Período de (1923; 1931-1934).
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

444

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:044

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 44.
b. Número do inventário MLJB: 2931.
c. Número de tombos antigos: 125.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basidiocarpos de Collybia SP.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
mastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante):Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em uma
base quadrada, em madeira original de fábrica. Com uma
representação de dois cogumelos, com tamanhos diferentes. O
cogumelo maior está inclinado. No verso da base, uma etiqueta, em
papel com informações científicas, em idioma alemão, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: O gênero Collybia apresenta-se
com basidiocarpos de parte pequena, frágil e de difícil classificação.
Muitos deles estão classificados como Marasmius e Mycenas. A réplica
apresenta píleo marrom avermelhada com lamelas amareladas e livres.
A estipe apresenta-se amarelada, tortuosa de espessura homogênea.
Os representantes do gênero não apresentam toxidez.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 9x8x8 (catalogador); 7x8 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Modelo.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Verblassend ? banehig, gelb, oder rut
?log, hol, gestreift, getg, ? in sommer ? md , im .
Ungeressbar/2931/125.
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta,Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição: Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Desbotando? banehig, amarelo ou
rut ?log, hol, listrado, getg, ?no verão * md, im. Não comestível
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem defeito.
Etiqueta, no verso da base, com rasgos.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
. Nome do fabricante: [Schutz-marke]
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
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14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet. Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934 (Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica:
Um conjunto de 20 (vinte) modelos didáticos referentes a cogumelos e os
fungos que foram localizados, também, no acervo do MLJB. Pela ausência da
identificação do fabricante desse modelo didático, atribuímos, como nome da
coleção, ao termo alemão de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua
etiqueta, localizada no verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua
grande maioria, estão localizados na exposição. Apenas um desses modelos
didáticos (objeto 3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar
problemas de conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da
possibilidade do fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa
R.Brendel. Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo
da empresa e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World
Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica, datada
em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autora do DR. Ricardo da
Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação, identificamos
que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do antigo gabinete
de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se em exposição no MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França” e
foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
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- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:045

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:45.
b. Número do inventário MLJB: 2930.
c. Número de tombos antigos:125.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Basidiocarpo de Agaricus
Deliciosus.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;
Classe:Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Agaricus deliciosus. Fr.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático, em gesso, fixo uma
base quadrada, em madeira, original de fábrica. No verso da base,
uma etiqueta, em papel, com informações científicas do objeto, feito
em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: Agaricus deliciosus = Lactarius
deliciosus. Basidiocarpo, com píleo (chapéu) deprimido ou com
afundamento progressivo no centro com até 25 cm de diâmetro,
quebradiço e carnoso. A estipe (pé) ou haste que suporta o píleo
apresenta-se cilíndrica e quebradiça, com 8 cm de comprimento e
cerca de 3,5cm de diâmetro. Lamelas ligeiramente decorrentes. A
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5.

6.

7.

8.

9.

réplica exterioriza apenas características macroscópicas, a coloração
aproxima-se da cor do basidiocarpo in vivo.
c. Descrição biológica: Não consta.
Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (medição autora);
Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 10x10,5x10 (medição da autora); 7x13(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Agaricus deliciosus.Fr/ Echter Reizker.
–
Wachholder-/
piizWachholder-Milchling./
Hut
(?)kugelformig,gewölbt,später ein-/gedrüekt (?) tricheterförmig,ziegelorangefarben,/läuft lei(?) grünspanfarbig na ist gewöhnlich/ (?) (?) –
und dünkelfarbige Kreise geziert,/bei feuchtem Wetter schmierig.
Lamellen/ herablanfend,safrangelb. Stiel kurz,hohl mit/dunklen (?)
Fleisch rötlichgelb. Milch/ aroatis(?) (?) Giftreizker durch
seine/safrange (?) Mi(?) zu unter-/sheider(?) (?) (?) die L(?)llen bei Ver/ wundu (?) (?) welchesmei dem tormi-/nosus (?) (?) Fall ist. Im Herbst
in/ (?) (?) (?) guter Speis/ Essbar. 109/ 2930/125.
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta, escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Agaricus deliciosus. Fr; Muito
irritante. – zimbro/ piiz- junípero-ordenha./ Chapéu (?) Esférico,
arqueado, posteriormente recortado/ pressionado (?) Em forma de
funil, laranja-tijolo,/ corre lei (?) Poço colorido do verdete é comum/ (?)
(?) - e círculos de cor escura adornados/ borrados em tempo úmido.
Slats/ caindo, amarelo açafrão. Caule curto, oco com/ escuro (?)
amarelo avermelhado da carne. Leite/ aroatis (?) (?) veneno
estimulante através de seu/ safrange (?) Mi (?) para sub-/ sheider (?)
(?) (?) o L (?) llen na ver/ Wundu (?) (?) Qual é o meu caso tormi-/
nosus (?) (?). No outono em/ (?) (?) (?) boa comida/ Comestível.
Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação. Etiqueta, no verso, da base, amarelada, com
manchas, perda da materialidade, colas e respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
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10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição do MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante e/ou coletor: [Schutz-marke].
b. Local de fabricação e/ou coleta: Não consta.
c. Data da fabricação e/ou coleta: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet..Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado:Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
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fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.
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Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se em exposição no MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
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da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2017.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2017.
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Nº da ficha:046

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 46.
b. Número do inventário MLJB: 3744.
c. Número de tombos antigos:110.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Basidiocarpo de Boletus
Felleus.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota
Sub-divisão:
Basidiomycotina
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante):Agaricus deliciosus Fr.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático, em gesso, fixo uma
base quadrada, em madeira, original de fábrica. Com representação
de dois cogumelos, de tamanhos diferentes, um maior e mais grosso,
outro menor. ambos, com formato abaulado. No verso da base, uma
etiqueta, em papel, com informações científicas do objeto, feito em
fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: Bolletus felleus apresenta na
natureza, píleo (chapéu) com 5-30 cm, convexo de modo geral ou
pouco achatado na maturidade, de consistência lisa, polida e seca;
com o tempo aparecem rachaduras; castanho a castanho amarelado,
usualmente o "sombreiro" fica com a coloração mais clara (pálida) com
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o tempo.A estipe (haste) com 4-20 cm de comprimento e 1-3 cm de
espessura; bulboso, coloração clara, descendente, semelhante ao
píleo ou totalmente castanho; fortemente reticulado, pelo menos na
parte superior; às vezes com mancha olivácea na maturidade.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (medição autora);
Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 8x10,5x10 (medição autora); 7x10 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Boletus felleus. Gallen Rohrling Hut
polsterformig, spater ausgerbreiter , weich, schwammig , glatt, braun ,
gelich, odepgrau. 6-9 cmtr, breit, mit, weisse? Bruch Rotlich,
werdendem, Eleisch. Sti? 7. Cmtm hoch*dem . Hute fast
gleichfarldg(gefbbrabunlich) *oil. obe*warts werdunnn, meits,
netzadrig. - geschmack bitter- in somme: herbst in nadelwalderm. vich,
selten, gifig. Ungeniessbar./3744/110.
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta,escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Boletus felleus. Chapéu Gallen
Rohrling estofado, depois espalhado, macio, esponjoso, liso, marrom,
amarelo ou cinza. 6-9 cmtr, largura, com, fração ?branca,
avermelhada, tornando-se, elefante. Sti ?7. Cmtm high * dem. Chapéu
quase da mesma cor (cor acastanhada) * óleo. Esteja atento *
verrugas, meits, cabo de alimentação. - gosto amargo no verão:
outono em nadelwalderm. vich, raro, gifig/Não comestível.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação. Etiqueta, no verso, da base, amarelada, com
manchas, perda da materialidade, colas e respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
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d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição do MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke].
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet. Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se em exposição no MLJB.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 21/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
- “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório
apresentado ao Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior
pelo DR. Ricardo José da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37
fotos; Seção de Relatórios do Período de (1923; 1931-1934).
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2017.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2017.

463

Nº da ficha:047

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica. d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:47.
b. Número do inventário MLJB: 3734.
c. Número de tombos antigos: Ilegível.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basidiocarpo Scleroderma
Aurantium
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Selerodéina
aurantiacum, Bull.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático, em gesso, fixo uma
base quadrada, em madeira, original de fábrica. Com representação
de três fungos brancos, todos do mesmo tipo, com formato
arredondado. No verso da base, uma etiqueta, em papel, com
informações científicas do objeto, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: Corpo de frutificação esférico,
típico da espécie Sclerodermo aurantium. Coloração varia de marrom
ao marrom amarelado; superfície rugosa marrom escura.Na natureza
o basidiocarpo de S. aurantium pode variar do esférico ao oblongo com
2 - 4 cm de largura por 1 - 3 cm de altura; a superfície externa marrom
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5.

6.

7.

8.

a amarelo castanho; cobertura com pequena verruga marrom
escura.O Período com parte externa amarelo castanho e superfície
interior amarela. A Gleba (massa de esporo) inicialmente branca
tornando-se mármore-púrpura e finalmente marrom púrpura a marrom
escuro quando madura.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (medição autora);
Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 7x11x11 (medição da autora); 3x8 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Seleroderma aurantiacum, bull. sefer,
vulgare, Fr. Scler. citrinum . Pers Ractoffelbauift, Pomeranzenhartling.
Sperkfruttel, falfdre, Truffel. Kugelig, meist, ind die, breite , gezogen,
Barenmesser 2-7 em, m ? kurzem stiete? farbe, istdie. obertlache ist
durch feine, risse geteilt, auch oft gefleckt, mit schippen, bezetzt, unter
der oberflache ist die hant weiss, dick , aufangs debfleischig, im alter,
steifem, leder ahnlich, das innere istmerst weisslicha, bald wird es
biaugrauschwarz, spaterstaubig, dieser, pils, wachst in sommer, auf
dem boden der gebirgsswalder- wird das fleisch genossen* ohne,
abgebruht zu sein, so ist, es scharf unde schadlich, schmeckt aber
auch, richtig , zugereitet nicht angelfehn and ist nicht, mit echten
trinfeln zu verwechseln. Verdachig/116/3734.
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta,Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Seleroderma aurantiacum, touro.
sefer, vulgare, Sra. Scler. citrino. Pers Ractoffelbauift, hardling de
laranja amarga. Sperkfruttel, falfdre, trufa. Globular, principalmente, na
faca de barra larga, desenhada, 2-7 em, m ?curta sti ?cor, é a. A
piscina superior é dividida por fissuras finas, também muitas vezes
salpicadas, com pás, revestidas, embaixo da superfície a mão é
branca, grossa, inicialmente carnuda, na velhice, dura, semelhante a
couro, o interior é inicialmente esbranquiçado, logo ele torna-se azulacinzentado-preto, depois empoeirado, Este, pils, cresce no verão, no
solo da floresta da montanha - a carne é apreciada ? sem ser
acalmada, é assim, é picante e prejudicial, mas também tem gosto,
corretamente, não preparado, e não é servido com confusão de
bebidas reais. Suspeito 116.
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9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação. Etiqueta, no verso, da base, amarelada, com
manchas, perda da materialidade, colas e respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição do MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke].
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet. Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934)
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
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também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autora do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na exposição (figura 2).
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Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se em exposição no MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 10/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
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-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2017.
Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2017.
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Nº da ficha:048

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 48.
b. Número do inventário MLJB: 3743.
c. Número de tombos antigos: 108.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Basidiocarpo.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático, em gesso, fixo uma
base quadrada, em madeira, original de fábrica. Com representação
de três cogumelos, todos do mesmo tipo, com tamanhos variados.
b. Descrição do inventário MLJB: A réplica apresenta estipe estreita,
cilíndrica e tortuosa com píleo deprimido (afundado) quando na fase
adulta. Provavelmente a réplica representa uma das espécies do
gênero Collybia, de coloração amarelada.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
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a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (medição autora);
Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 7x9x9,5 (medição autora); 7x10 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Carimbo vermelho, suppenpilz (des
essbare rubling. Collules /3743/108.
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição: Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação:Regular;
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação. Sem etiqueta do fabricante no verso da base.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição do MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke].
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
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Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet. Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do DR.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Ginásio Pernambucano (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na exposição (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se em exposição no MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
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- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 21/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
-“Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima; Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:049

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica. d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 49.
b. Número do inventário MLJB: 3731.
c. Número de tombos antigos:107.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basidiocarpo de Lactarius
Volemus.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Asmastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não identificado.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, fixo em
uma base quadrada, em madeira original de fábrica. Com
representação de um cogumelo, levemente inclinado para a esquerda.
No verso da base, uma etiqueta, em papel com informações
científicas, em idioma alemão, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: Lactarius volemus na natureza
apresenta um corpo de frutificação com píleo ou chapéu possuindo 5
a 13 cm, primeiramente convexo, com uma margem não enrolada;
ficando achatado com uma depressão central, superficialmente em
forma de vaso, ou raramente com um delgado inchaço sobre o disco ,
a margem plana; liso ou um pouco enrugado; castanho laranja, laranja
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dourado ou às vezes luminescente; tipicamente sem zona distinta de
cor, mas frequentemente escuro em direção ao centro. Estipe: 5 a 10
cm de comprimento; 2 - 5 cm de diâmetro; coloração semelhante à do
píleo ou claro; igual ou afilando na base; liso.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogador); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 9,5x9x8,5 (catalogador); 8x6 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Lactarius volemus Fr. Bratling
Milchbrotchen gold.bratiling birnmilchling. hut derbfleischug, steif,
rotgelb oder braungelb, glanzend, ?er verbleichend, endlichrissig.
lamellen? blaufend, weissgelblichbei werwnndung b? lich anlanfend .
Stiel art 2-5 ?3 cm dick, dem hate; 107 hasser, bereift, mileht,
her**r*nd, reichlich, weiss, gelblich. Tleisc weiss. herbst, in ub-und
NadelWaldern. Essbar L. oedematopus. Fr. ? Eine Albart
mitzimtbraunem hut, diesem gleichfarbigen Lamellen. Bereiftem,
rotbraunlichem, fast bauchigem Stiel . Seltener. Essebar 107,
3731,107.
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta, escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico, e Carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: Lactarius volemus Fr. Pão de leite
bratling de ouro. Leite de pêra bratling. chapéu derbfleischug, rígido,
vermelho-amarelo ou marrom-amarelo, brilhante, *** está desbotando,
fissuras finitas. lamelas cegantes, branco-amarelado quando usado b?
líquen. Tipo de haste de 2-5? 3 cm de espessura, o ódio; 107
odiadores, gélido, quilômetro, forte, abundante, branco, amarelado.
Tleisc branco. outono, em florestas de ub e coníferas. L. edematopus
comestível. Fr. ?Um Albart com um chapéu marrom canela, esta ripa
da mesma cor. Caule geado, marrom-avermelhado, quase bulboso.
Menos comum. 107 comestíveis.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem
defeito. Etiqueta, no verso da base, com rasgos.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 05/02/2021.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
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a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke]
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
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históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se na exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-Marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
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- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
-“Evolução dos Seres” ;Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:050

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:050.
b. Número do inventário MLJB: 3738.
c. Número de tombos antigos:112.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Ascocarpo de Tuber Aestivum.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota; Subdivisão: Ascomycotina; Classe: Ascomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante):Tuber aestívum, Vitt.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático, em gesso, fixo uma
base quadrada, em madeira, original de fábrica. Com representação
de três fungos, todos do mesmo tipo, com formato arredondados,
sendo dois, com um corte ao meio. No verso da base, uma etiqueta,
em papel, com informações científicas do objeto, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB:Tuber Aestivum, possui corpo de
frutificação na forma de bulbo sub-esférico o qual pode atingir o
tamanho de uma batata e pesar 0,5 Kg, 20 - 100 mm no diâmetro,
superfície possui coloração marrom escura a negra, com tubérculo
espesso, 2 - 5 mm, tubérculo bastante regular, piramidal e poligonal.
A gleba inicialmente apresenta-se branca, quando amadurece
gradualmente cinzento ou amarelado e marrom, a marrom
avermelhado com nervuras brancas quando madura. A espécie possui
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habitat terrestre, sendo encontrada no sub-solo. A réplica apresenta
características morfológicas condizentes com a da espécie in vivo.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (medição autora);
Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 7x10,5x11 (medição da autora); 4x10 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 112 tuber aestivum, vitt. t cibarium sow
. t . nigrum all. Sommer- cruffel .. - deutfde?warze . H?ffel. Rundlich,
schwarz, brann? ossen. polyedruschen. pyramidalen Warz.?
Weisslich, durch Kurze gewundene, braundehe nnd weissliche Adern
marmoriert. anf thonigkalkigem boden. in deutschland verbreitet.
oktober. bis winter. Essbar. 3738,112.
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta e Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: 112 tuber aestivum, vitt. t porca de
cibário. t. nigrum all. Summer cruffel ?- German? wart. H ? ffel.
Arredondado, preto, incinerável. poliédrico. verruga piramidal.
?Esbranquiçada, marmorizada com veias curtas, retorcidas, marrons
e esbranquiçadas. em solo argiloso difundido na Alemanha. Outubro.
até o inverno. Comestível.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação. Etiqueta, no verso, da base, amarelada, com
manchas, perda da materialidade, colas e respingos de tintas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição do MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
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ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante e/ou coletor: [Schutz-marke].
b. Local de fabricação e/ou coleta: Não consta.
c. Data da fabricação e/ou coleta: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se na exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. Ver. E ampl. – Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 13/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
-“Evolução dos Seres” ;Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
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c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.

485

Nº da ficha:051

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 51.
b. Número do inventário MLJB: 2935.
c. Número de tombos antigos:115.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Basidiocarpo de Boletus
Fuligineus.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota;
Sub-divisão:
Basidiomycotina;
Classe:
Basidiomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Polyporus fuligineus, FR.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático, em gesso, fixo uma
base quadrada, em madeira, original de fábrica. Com representação
de dois cogumelos, de tamanhos variados, com formato abaulado. No
verso da base, uma etiqueta, em papel, com informações científicas
do objeto, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: O gênero Boletus apresenta píleo
largo ou maciço, porém frequentemente convexo, com uma superfície
seca, o basidiocarpo é produzido com poros no lugar das lâminas; os
esporos podem variar em massa amarela a marrom-oliva.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
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5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (medição autora);
Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 7x9x8 (medição da autoria); 6x4 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 115 poluporus fuligineus fr Rub dorling.
Randfarbiger Lodjerpilz. htkahl und glatt, dunn, fleischig, lederartig,
niedergerdriickt, genabelt am umgebogenem Rande, etwas
geschweift,ranchgrau oderhell- schwarzlicha - braun,3 - poren klein,
gerundr, erst weiss, dannsch,rau stiel, schalank, gegen 3 cm hocb, de
?aber blasser, am grunde meist ros? in Waldern herbst/ Essbar.
2935/115.
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta e escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: 112 tuber aestivum, vitt. t porca de
cibário. t. nigrum all. Summer cruffel .. - German * wart. H ? ffel.
Arredondado, preto, incinerável. poliédrico. verruga piramidal.
?Esbranquiçada, marmorizada com veias curtas, retorcidas, marrons
e esbranquiçadas. em solo argiloso difundido na Alemanha. Outubro.
até o inverno./Comestível.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação. Etiqueta, no verso da base com rasgo.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição do MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke].
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b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se na exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. Ver. E ampl. – Viçosa: UFV, 2003.
Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany

Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
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-“Evolução dos Seres” ;Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:052

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: [Schutz – Marke].

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:52
b. Número do inventário MLJB: 3740.
c. Número de tombos antigos:111.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Basidiocarpo de Peziza
Inquinans.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Fungi; Divisão:
Amastigomycota; Sub-divisão: Ascomycotina; Classe: Ascomycetes.
e. Nome científico atuais: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante):Peziza inquinas.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: O modelo didático, em gesso, fixo uma
base quadrada, em madeira, original de fábrica. Com representação
de um fungo, de formado enrugado. No verso da base, uma etiqueta,
em papel, com informações científicas do objeto, feito em fábrica.
b. Descrição do inventário MLJB: O corpo de frutificação
(ascocarpo) apresenta-se com a forma copular que abre-se com a
maturidade; a estipe é quase existente.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (medição autora);
Altura x Largura (MLJB).
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b. Medição: 4x10x11,5 (medição autora); 2x8 (MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetros (cm).
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso; Papel.
b. Técnica: Escultura
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 111 peziza inquinans - pers. ?aria
inquinan . Fr. ?mutzbech?Pilz . ullt, aussen? eheibe, flachgewol? An
Alten Buchen. ?Walwdgen . ungeniessebar/3740/111
b. Tipo de marca/inscrição:Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição:Alemão, Século XIX.
e. Tradução da marca/inscrição: 111 peziza inquinans - pers. ?aria
inquinan. Fr. ?mutzbech ? cogumelo. ullt, fora de ** eheibe, Flachgewol
?em velhas faias. ?Walwdgen. não comestível
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação. Etiqueta, no verso da base com rasgo.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição do MLJB.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: [Schutz-marke].
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
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Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Um conjunto de 20 (vinte)
modelos didáticos referentes a cogumelos e os fungos que foram localizados,
também, no acervo do MLJB. Pela ausência da identificação do fabricante
desse modelo didático, atribuímos, como nome da coleção, ao termo alemão
de marca registrada, Schutz-marke, inscrito em sua etiqueta, localizada no
verso da base das peças. Os objetos didáticos, em sua grande maioria, estão
localizados na exposição. Apenas um desses modelos didáticos (objeto
3741) encontra-se na reserva técnica por apresentar problemas de
conservação. Posteriormente, levantamos a hipótese da possibilidade do
fabricante das coleção de fungos e cogumelos ser a empresa R.Brendel.
Mas, não se teve êxito nessa hipótese, após consultar o catálogo da empresa
e entrar em contato com a curadora Donna Yong do World Museum.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogação não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático apresenta uma
etiqueta no verso da base. Para visualizar as informações na etiqueta, ver o
campo 8 “Marcas e inscrições” dessa ficha catalográfica. Atualmente, o
modelo didático encontra-se na exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência de “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
morfologia botânica, a saber:
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- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 14/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca [Schutz-marke];
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático estive em exposição no MLJB;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, as
peças estavam em exposição.
-“Evolução dos Seres” ;Montagem e Curadoria: Severino Ribeiro;
Juscizete Lima;Adsson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não consta.
b. Data de alienação: Não consta.
c. Métodos de alienação: Não consta.
d. Destinatário da alienação: Não consta.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Santana.
b. Data da catalogação: 05/02/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Anexo D – Fichas de catalogação dos modelos didáticos Deyrrolle
Nº da ficha:053

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:053
b. Número do inventário MLJB: 3863
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: 930
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático do caule (Deyrolle,1924).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Anatomia de Caule.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Angiospermae; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta na etiqueta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em madeira, com
formato triangular, representando um tronco, com corte ao meio. As
partes internas da raiz representada é possível ser visualizada de
forma didática. No verso, etiqueta do fabricante informando o nome da
empresa.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica do corte anatômico de um
caule de dicotiledônea evidenciando os anéis de crescimento, o lenho
e feixes condutores. Na natureza a dimensão desta estrutura é
extremamente variável.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (medição autora); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 62X16; 41x59(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE DEYROLLE/46,
RUE DU RAC,46/PARIS. /3863
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: Carimbo.
d. Idioma da marca/inscrição: francês; Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE DEYROLLE/46,
RUE DU RAC,46/PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 930.
b. Descrição do modelo didático: Essa parte da planta corresponde
a uma árvore de três anos e pertence à classe das dicotiledôneas. O
tronco é representado por um corte em sentido vertical e horizontal; as
partes representadas no modelo didático são: epiderme cortada;
lenticelas; cortiça; células mortas; camada que produz cortiça; casca;
representação de células com e sem clorofila; endoderme; periciclo;
tubos de liberação primários e secundários; raios medulares; camadas
geradoras; vasos primários; moles e pontilhados; de formato reticular
e anéis correspondentes ao tempo de vida da árvore. O objeto didático
teve uma ampliação de 0,57 x 0,41cm do tamanho real. O valor de
venda desse objeto era de 125 francos.
c. Página do catálogo: Página 80.
d. Fabricante: Les Fils d'Emile Deyrolle.
e. Valor de compra: 125 francos (fr).
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo foi das plantas angiospermas, da
seção partes das plantas. Todos os modelos didáticos da seção estão
localizados na coleção de modelos didáticos de Botânica do MLJB.
Todos os modelos didáticos fabricados pela empresa vinham
acompanhados por uma legenda explicativa, mas esse material não
foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/404652/737
b. Denominação: Dicotiledónea
c. Descrição do modelo didático: Modelo em estafe (material de
construção obtido por moldagem de gesso cozido sobre fibra de
cânhamo ou sisal), colorido, representando um corte transversal e
longitudinal da estrutura secundária do caule de uma planta
Dicotiledônea. A estrutura do caule neste estádio denomina-se
estrutura secundária e resulta de um crescimento secundário em
espessura, sendo responsável pelo engrossamento secundário dos
caules. É possível observar, no cilindro central, o xilema secundário,
para dentro, e o floema secundário, para fora, separados pelo câmbio
interfascicular, pois encontra-se nos raios de parênquima, entre os
feixes. Por atividade dos câmbios interfascicular e interfascicular são
produzidos novos elementos dos tecidos condutores e a medula do
caule vai aumentando de volume. Também é possível observar a
feloderme, para o interior, e o súber, para o exterior, resultantes do
felogênio (por sua vez, resultante da divisão de algumas células do
parênquima cortical que adquiriram a capacidade de se dividir). São
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ainda visíveis os raios medulares/vasculares (brancos). Modelo com
62 cm x 60 cm x 16 cm, sem base/suporte.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária de Pedro Nunes.
e. Produções: Não informado.
f. Tamanho: Altura 64 cm x Comprimento 20 cm x Largura 51 cm.
g. Materiais: Madeira; Mineral\Gesso.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1923; 1934;09/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d'Émile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica. Na imagem a seguir
é possível identificar o modelo didático na exposição:
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2015.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
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publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.80.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Anatomie de la Racine de
Dicotýlédonée” (Deyrolle, 1923). O grupo Botânico do modelo didático
pertence é das plantas angiospermas e partes das plantas. Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados
na
Reserva
Técnica
(RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
as peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 15/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
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18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve em exposição no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Dicotiledónea.
Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=3799.Acesso em:30/12/2020.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils d'Emile Deyrolle .1923. Catalogue Des Modèles D’anatomie Humaine
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.80.
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 054

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:054
b. Número do inventário MLJB: 3864
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: 931.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático do caule.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Anatomia de Caule.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Angiospermae; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta na etiqueta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, com
formato triangular, representando um tronco, com corte ao meio. As
partes internas da raiz representada é possível ser visualizada de
forma didática. No verso, etiqueta do fabricante informando o nome da
empresa e identificação do modelo didático.
b. Descrição do inventário MLJB: Na natureza tais estruturas
apresentam dimensões extremamente variáveis. A réplica visualiza
um corte anatômico do caule de dicotiledônea, evidenciando no
sentido de dentro para fora as cascas internas constituídas pelas
peridermes, o raio floemático, o raio xilemático, a superfície radial e o
cerne, que é a porção mais central, de coloração escura.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogadora); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 41x57; 41x57(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE DEYROLLE/46,
RUE DU RAC,46/PARIS./3864
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: Francês; Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE DEYROLLE/46,
RUE DU RAC,46/PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
marcas de digitais e sujidades.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 1931.
b. Descrição do modelo didático: O caule de milho foi representado
em cortes em sentido horizontal e vertical. As partes visualizadas no
modelo didático são: epiderme; células de clorofila; esclerênquima;
parênquima; fibras; feixes libero-luminoso; vasos pontilhados,
espiralados e redondos e tubos crivados. O tamanho do objeto foi
ampliado em 0,57 x 0,44cm ao tamanho real.
c. Página do catálogo: página 80.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 120 francos (fr).
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo foi das plantas angiospermas, da
seção partes das plantas. Todos os modelos didáticos da seção estão
localizados na coleção de modelos didáticos de Botânica do MLJB.
Todos os modelos didáticos fabricados pela empresa vinham
acompanhados por uma legenda explicativa, mas esse material não
foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1923; 1934;09/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d'Émile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica.

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2015, em exposição na própria instituição museológica (fotografia 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante.

Fonte: Deyrolle, 1923, p.80.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Anatomie de la Racine de
Monocotýlédonée” (Deyrolle, 1923). O grupo Botânico do modelo didático
pertence é das plantas angiospermas e partes das plantas. Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 15/03/2006 e catalogado em
01/08/2006.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
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-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve em exposição no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava em exposição;
- Na exposição “Evolução dos Seres”;Montagem e Curadoria:
Severino Ribeiro; Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.80.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:055

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:055
b. Número do inventário MLJB: 3862.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático da raiz dicotiledônea
(Deyrolle,1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica da anatomia de uma raiz.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Angiospermae; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta na etiqueta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso, com
formato cilíndrico, representando uma raiz, com corte ao meio. As
partes internas da raiz representada é possível ser visualizada de
forma didática. Além de protuberância, na parte externa, do modelo
didático, que representa as ramificações da raiz
b. Descrição do inventário MLJB: Corte anatômico da raiz de uma
angiosperma, evidenciando a protoderme, o procâmbio e o meristema
apical da raiz.
c. Descrição biológica: Não consta.
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5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (medição autora); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 54x22 (medição autora); 54x40(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:.3862
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
pequenas perdas de material e perda da base original.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data da localização atual: 18.09.2019
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 815.
b. Descrição do modelo didático: A raiz está representada nas
seguintes partes: estrutura primária; casca dos radicais; camadas
internas do endoderma e periféricas cilindro; feixes e parênquima
conjuntivo, responsáveis pela formação dos raios moles e medulares;
tecido cortical; base pilífera e submersa; maltes; periciclos; vasos;
tubos e medulas. Na extremidade do modelo didático, há um corte
para observar as células; o tecido cortical e cilindro central.
c. Página do catálogo: 80.
d. Fabricante: Les Fils d'Emile Deyrolle.
e. Valor de compra: 180 francos (fr).
f. Tamanho: 0,54x0,22 cm (objeto ampliado).
g. Data de fabricação: 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo foi das plantas angiospermas, da
seção partes das plantas. Todos os modelos didáticos da seção estão
localizados na coleção de modelos didáticos de Botânica do MLJB.
Todos os modelos didáticos fabricados pela empresa vinham
acompanhados por uma legenda explicativa, mas esse material não
foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/404652/735
b. Denominação: Dicotiledónea
c. Descrição do modelo didático: Modelo em estafe (material de
construção obtido por moldagem de gesso cozido sobre fibra de
cânhamo ou sisal), colorido, representando um corte transversal e
longitudinal da estrutura da raiz de uma planta Dicotiledônea. É
possível observar a região apical recoberta pela coifa (cor castanho
escuro), seguida da zona de alongamento (cor castanho claro) e da
zona de maturação (também castanho claro), onde se situa a zona
pilosa, com prolongamentos da epiderme a constituir os pelos
radiculares. São visíveis, em corte transversal: a epiderme com células
expandidas a constituir os pelos radiculares; a zona cortical; a camada
de células da endoderme, com pontuações de Caspary; o cilindro
central, cuja primeira camada de células, do periciclo, encontra-se
adjacente à endoderme, onde se situam os feixes alternos de xilema
(cor preta) e floema (cor castanha). São visíveis, em corte longitudinal:
coifa; meristema apical; procâmbio; protoderme; meristema
fundamental; endoderme; periciclo; xilema, com elementos de vasos
dispostos topo-a-topo, ornamentados e com perfurações; floema, com
tubos crivosos dispostos topo-a-topo e placas crivosas. Modelo com
63 cm x 44 cm x 24 cm. O modelo está montado num eixo
móvel/rotativo que assenta numa base rectangular de madeira pintada
de preto (24x24x5). A marca encontra-se na face superior da base. A
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base possui pregada uma fina chapa, de metal dourado, com as
inscrições:"Les Fils d D' Émile Deyrolle, 46, Rue du Bac, 46 -Paris".d.
Proprietário: ME/Escola Secundária de Pedro Nunes.
e. Produções: Les Fils d'Émile Deyrolle; 46, Rue du Bac, 46 -Paris,
França; Fabricante.
f. Tamanho: Altura x Comprimento x Largura - 63x24x44
g. Materiais: Madeira; Mineral\Gesso.
h. Observações: Na fotografia da base de dados é possível
visualizar o modelo didático com a base original de fábrica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1923; 1934;09/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica.

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos do modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
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publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante. Veja na imagem abaixo:
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante.

Fonte: Deyrolle, 1923, p.80.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Anatomie de la Racine de
Dicotýlédonée” (Deyrolle, 1923). O grupo Botânico do modelo didático
pertence é das plantas angiospermas e partes das plantas. Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 15/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
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-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve em exposição no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava em reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
-Dicotiledónea.
Disponível
geral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=3800

em:

http://edumuseu.sec-

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.80.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha: 056

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:056
b. Número do inventário MLJB: 2916.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: 170.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático da Papoula (DEYROLLE,1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de Papaveraceae
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em papel machê,
representando uma flor de papoula, com 4 pétalas, todas as partes do
modelo didático é infixavel. Está sustentado por uma haste sobre uma
base em formato quadrangular. Com etiqueta do fabricante,
informando o nome da empresa e endereço.
b. Descrição do inventário MLJB: É uma flor de Papaver rhoeas,
espécie da família Papaveraceae, onde observamos a presença de 4
pétalas (tetrâmeros, comum nesta família) de coloração vermelha, o
androceu polistêmone, isto é, com numerosos estames. O gineceu
penicilado. Na natureza as flores de Papaveraceae variam de 2 a 8
cm.
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c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: Não identificado.
b. Descrição das partes: Não identificado.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogadora); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 46x58; 46x58(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Papel machê; arame; madeira; tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE DEYROLLE/46,
RUE DU RAC,46/PARIS/2916
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: Francês ; Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE
DEYROLLE/46, RUE DU RAC,46/PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
rachaduras na parte das pétalas, pontos de oxidação; manchas;
abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Devido os problemas de conservação não foi
possível quantificar as partes que compõem o modelo didático.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
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d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 170.
b. Descrição do modelo didático: A flor de Papoula foi representada
pelas partes da: prefloração na cor verde, vários estames (em
pequenos fios); os pistilos estão soldados no carpelo e, a partir dele,
é possível visualizar o ovário e as placentas com vários óvulos. As
partes removíveis do modelo didático são: pedúnculo; pétalas;
estames e pistilo. O objeto foi ampliado em 0,50 cm de largura e 0,43
comparado ao tamanho real da flor. O preço de venda era de 300
francos (CATÁLOGO, 1923).
c. Página do catálogo: Página 82.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 300 francos (Fr.).
f. Tamanho: Não informa.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Havia uma outra forma de comercialização do modelo
didático da Papoula. Esse segundo modelo era vendido em conjunto
com o Botão de Papoula. O modelo didático fazia parte da flor da
Papoula também, porém, o seu objetivo era apresentar,
separadamente, a parte da flor. A compra feita em conjunto seria no
valor de 420 francos. Em nossas pesquisas identificamos a segunda
parte que poderia ser adquirida em conjunto com o modelo didático
catalogado. Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático catalogado pertence ao grupo foi das partes de
reprodução das flores dicotiledôneas. A empresa francesa foi
responsável pela fabricação de 20 (vinte) modelos didáticos desse
grupo. Todos os modelos didáticos fabricados pela empresa vinham
acompanhados com uma legenda explicativa. Na coleção do MLJB
identificamos 8 modelos didáticos desse grupo e o material que vinha
acompanhando os objetos não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1923; 1934;09/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
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16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d'Émile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica.

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).

521

Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático, foi localizada a etiqueta do fabricante.
Assim, pode ficar mais fácil a identificação do fabricante. Também
consultamos o catálogo comercial do fabricante e foi levantado informações
mais detalhadas sobre o modelo didático catalogado. Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”. Ainda na mesma fonte de pesquisa foi possível identificar
o desenho do modelo didático que foi publicado no catálogo comercial (figura
3) e as partes adicionais que poderiam ser adquiridas junto ao objeto (figura
4).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante.

Fonte: Deyrolle, 1923, p.82.
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Figura 4 Partes adicionais do modelo didático

Fonte: Deyrolle, 1923, p.82.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático catalogado se
encontra na exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve em exposição no MLJB;
-Foto do modelo didático na exposição em 2016;
-Não há informações sobre a curadoria da exposição;
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- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava em exposição.
- Na exposição “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria:
Severino Ribeiro; Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.82.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha: 057

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:057
b. Número do inventário MLJB: 2901
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: 368.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático da folha (DEYROLLE,1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Corte Transversal de uma
Folha de Dicotelidônea
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma folha com um
corte transversal. Na parte inferior que sustentava o modelo em uma
base que hoje já não existe mais. Sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de um corte de uma folha
de dicotelidônea, onde pode ser citado como exemplo o feijoeiro.
Evidencia-se externamente a superfície foliar e internamente no
sentido de fora para dentro e de cima (face axial) e de baixo na
seguinte sequência: 1) uma camada de células formadas por
epiderme; 2) uma camada de células retangulares, regulares e
justapostas, que representa o parênquima palicádico; 3) uma camada
de células de contorno irregular em geral arredondadas, dispersas
irregularmente entre si, correspondente ao parênquima lacunoso
quando uma outra camada de célula correspondente a epiderme
abaxial. Na face abaxial são verificados também estômatos e no
interior do corte, os feixes vasculares designados de xilema e floema.
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5. Partes ou componentes
Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogadora); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 52x31; 42x52(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2901
b. Tipo de marca/inscrição: escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
abrasão e sem base.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição no MLJB.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 355.
b. Descrição do modelo didático: Esse modelo representa um corte
transversal para apresentar o periciclo da folha. É possível visualizar
no modelo didático tais partes da folha: pecíolo, nervuras, endoderma
e limbo. As dimensões tiveram uma ampliação de 0,51 x 0,47 cm do
tamanho real.
c. Página do catálogo:Página 81.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 135 francos (fr.)
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo foi das plantas angiospermas, da
seção partes das plantas. Todos os modelos didáticos da seção estão
localizados na coleção de modelos didáticos de Botânica do MLJB.
Todos os modelos didáticos fabricados pela empresa vinham
acompanhados por uma legenda explicativa, mas essa material não
foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/404652/736
b. Denominação: Dicotiledónea
c. Descrição do modelo didático: Modelo em estafe (material de
construção obtido por moldagem de gesso cozido sobre fibra de
cânhamo ou sisal), colorido, esverdeado, representando o corte
transversal da estrutura da folha de uma planta Dicotiledônea. É
possível observar, junto à página superior da folha, o parênquima em
paliçada, constituído por fiadas de células alongadas, prismáticas,
justapostas, sem espaços entre elas. Junto à página inferior, observase o parênquima lacunoso, com fiadas de células arredondadas, com
espaços (lacunas) entre elas, permitindo a circulação de fluidos. A
camada de células mais externa, a epiderme, está isolada
exteriormente por uma cutícula cerosa; apenas a epiderme da página
inferior da folha se encontra interrompida por poros (estomas). O corte
transversal revela ainda a disposição dos feixes condutores (que
traduzem a localização das nervuras, dado o maior tamanho dos feixes
condutores nessa zona, ficando salientes na superfície das folhas),
principal e secundárias, encontrando-se o xilema mais próximo do
parênquima em paliçada (página superior) e o xilema mais próximo do
parênquima lacunoso (página inferior). Modelo com 35 cm x 20 cm x
5 cm. O modelo está montado num eixo móvel/rotativo que assenta
numa base rectangular de madeira pintada de preto (35x20x5). A
marca encontra-se na face superior da base.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária de Pedro Nunes.
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e. Produções: Les Fils d'Émile Deyrolle; 46, Rue du Bac, Paris,
França; Fabricante.
f. Tamanho: Altura 16 cm; Comprimento 60 cm; Largura 62 cm.
g. Materiais: Madeira; Mineral\Gesso.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1923; 1934;09/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica.

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.81.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Anatomie de la Racine de feuille”
(Deyrolle, 1923). O grupo Botânico do modelo didático pertence é das plantas
angiospermas e partes das plantas. Para maiores informações veja o campo
14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático catalogado
encontra-se na exposição do MLJB
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 29/12/2005 e catalogado em
01/08/2006. A informações nessa documentação museológica que o modelo
didático catalogado seria indicado para aulas práticas.
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18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve em exposição no MLJB;
- Foto do modelo didático em exposição em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava em exposição.
- Na exposição “Evolução dos Seres”;Montagem e Curadoria:
Severino Ribeiro; Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
-Dicotiledónea.
Disponível
geral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=3801

em:

http://edumuseu.sec-

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.80.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 058

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
3774
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

3775

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:058
b. Número do inventário MLJB: 3774,3775.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: 445.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático do visco (Deyrolle, 1931).
c. Denominação do MLJB: N.3774: Tipo de Ramificação; N.3775:
Réplica de um Corte Longitudinal de um Caule de uma Dicotiledônea.
d. Classificação biológica MLJB: N.3774, N.3775: Reino: Plantae;
Divisão: Magnoliphyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
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f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta na etiqueta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático com representação de
uma planta, com duas partes. A primeira parte, com 4 folhas e uma flor
em forma de esfera. Sustentado por uma haste sobre uma base
retangular com etiqueta do fabricante. Na segunda parte, Modelo
didático com representação de um tronco com um corte ao meio. No
verso do modelo didático, é possível identificar de forma didática as
partes do tronco.
b. Descrição do inventário MLJB: N.3774: Aspecto de um ramo de
dicotiledônea, evidenciando sua dicotomia com produção de botões
florais.N.3775: Tipo de corte longitudinal de uma dicotiledônea
evidenciando a disposição dos vasos condutores e o tecido cambial.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 2 partes.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (medição autora); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3774: 36X23; 36X23. N.3775: 34x14;34x14;
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal; Tecido.
b. Técnica: Modelo.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: N.3774: LES FILS D’ÉMILE
DEYROLLE/46, RUE DU RAC,46/PARIS. N.3775: Não contém.
b. Tipo de marca/inscrição: N.3774: Etiqueta. N.3775: Não contém.
c. Técnica da marca/inscrição: N.3774: Gráfico. N.3775: Não
contém.
d. Idioma da marca/inscrição: N.3774: Francês; Século XX.N.3775:
Não contém.
e. Tradução da marca/inscrição: N.3774: LES FILS D’ÉMILE
DEYROLLE/46, RUE DU RAC,46/PARIS.N.3775: Não contém.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Ambos modelos didáticos
com arranhões; Com manchas; Com pontos de oxidação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
535

d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante e/ou coletor: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local de fabricação e/ou coleta: 46, Rue du Bac, 46 -Paris,
França.
c. Data da fabricação e/ou coleta: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 450.
b. Descrição do modelo didático: No modelo didático, é possível
visualizar o ataque do Visco na parte da frente e no verso do galho de
maçã, ver a foto 179. Na parte frontal do modelo didático, na parte sem
casca no galho, visualiza-se as ventosas ramificadas. No verso do
objeto, foi feito um corte horizontal para representar a direção da
ventosa, casca e medula da macieira. Ao lado está o ramo da planta
parasita (Visco), na natureza produz folhas e frutos. Essa parte do
modelo é removível. O modelo de tronco e da peça de encaixe são
fabricados sobre uma base de forma quadrangular, e são vendidos em
conjunto. Seu valor era de 205 francos. O tamanho total do modelo
didático é de 0,70 x 0,34 cm (DEYROLLE,1923).
c. Página do catálogo: Página 92.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 205 francos (fr.).
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das plantas parasitas. Desse grupo
de plantas, a empresa só fabricou um modelo. O modelo didático
fabricado pela empresa vinha acompanhado por uma legenda
explicativa, mas esse material não foi identificado no acervo do MLJB.
As imagens publicadas no catálogo permitem notar que o modelo
didático do MLJB está com peças dissociadas em duas partes.
14.2 Base de dados Wolrd Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
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15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1923; 1934;23/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, em 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo, com suas duas partes, fazia parte da coleção de
objetos didáticos do antigo gabinete de História Natural do colégio
pernambucano. A imagem abaixo é possível identificar o modelo didático nas
dependências da instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emereciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica da própria instituição museológica. Já nesse período
os modelos já estavam dissociados (figura 2).
Figura 2 Modelos didáticos, após a musealização, exibido na reserva técnica
do MLJB, em 2016.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Gui” (Deyrolle, 1923). O grupo Botânico
do modelo didático pertence às plantas parasitas. Além disso, o desenho do
modelo didático publicado permitiu fazer a identificação das partes que
compõem o objeto durante a sua comercialização (figura 3). Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.92.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na Reserva Técnica (RT). As intervenções, ocorridas nos
modelos didáticos, foram divididas em duas partes. Ao consultar o inventário
museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de estarem com
números de tombos distintos não há informações que as duas partes
compunham um único modelo didático, conforme é apresentado nas fontes
de estudos. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos catalogar as
duas partes juntas, conforme é apresentado no catálogo da empresa.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
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No inventário do MLJB, os modelos didáticos (N.3774, N.3775) tiveram
procedência da “Paris-França” e foram adquiridos por meio de doação. Além
de indicações bibliográficas sobre as peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 23/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
- Modelo completo com suas duas partes.
b. Depois da musealização:
- Objetos inventariados, em 2005;
- Modelo didático dissociado;
- Em 2016, os modelos didáticos estiveram na reserva técnica no
MLJB;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, os
modelos estiveram na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.92.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
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da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.

541

Nº da ficha:059

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
3768
3767
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 059
b. Número do inventário MLJB: 3767;3768
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático da flor de videira
(DEYROLLE,1923)
c. Denominação do MLJB: 3767: Réplica de uma Flor, evidenciando
um Cálice Unido; 3768: Réplica de uma Flor de Angiosperma.
d. Classificação biológica MLJB: N. 3767 e 3468: Reino: Plantae;
Divisão: Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta na etiqueta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático da flor de videira,
formada em duas partes, em gesso e papel machê, com partes fixas.
Uma parte do modelo cobre a segunda para do objeto. Na parte interna
é possível visualizar as demais partes da flor de videira de forma
didática. Na base, identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: N. 3767: Cálice com sépalas
unidas de coloração esverdeada, comum às Dicotiledôneas. N. 3768:
Flores bissexuais, diclamídeas, heteroclamídeas, isostêmones,
actinomorfas e pentâmeras, com presença de nectários.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 5 partes.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
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a. Dimensão: Altura x comprimento (medição autora); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3767: 36X17; 36X18. N.3768: 45x23;56x26.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso; Metal; Tecido; Madeira; Papel machê.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: N.3767: Não contém. N.3768: LES
FILS D’ÉMILE DEYROLLE/46, RUE DU RAC,46/PARIS./3767;3768
b. Tipo de marca/inscrição: N.3767: Não contém. N.3768: Etiqueta.
c. Técnica da marca/inscrição: N.3767: Não contém. N.3768:
Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: N.3767: Não contém. N.3778:
Francês; Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: N.3774: Não contém. N.3775: LES
FILS D’ÉMILE DEYROLLE/46, RUE DU RAC,46/PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: N.3767, N.3768: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Com manchas na base e
com etiqueta do fabricante com pontos de oxidação. Modelo com
partes dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
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a. Número do inventário: 995
b. Descrição do modelo didático: O modelo didático da Flor de
Videira foi formado por várias peças de encaixe. As partes
representadas no objeto foram: corola, uma das partes da planta, é
removida para possibilitar a visualização da deiscência da flor,
formada por consequência do florescimento dos estames. Os
estames, também movediços, e os pistilos são representados por um
corte, para que seja possível observar os óvulos da flor na parte
interna.
c. Página do catálogo: Página 83.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 240 francos (fr.)
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das reproduções das flores
dicotiledôneas. A empresa francesa foi responsável pela fabricação de
20 (vinte) modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos didáticos
fabricados pela empresa vinham acompanhados com uma legenda
explicativa. Na coleção do MLJB identificamos 8 modelos didáticos
desse grupo e o material que vinha acompanhando os objetos não foi
identificado no acervo do MLJB. Além disso, identificamos a
dissociação do modelo didático.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1923; 1934;23/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, em 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
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datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo, com suas duas partes, fazia parte da coleção de
objetos didáticos do antigo gabinete de História Natural do colégio
pernambucano. A imagem abaixo é possível identificar o modelo didático nas
dependências da instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, parte do modelo didático estava na reserva técnica (n.3768) e a outra
na exposição (n.3767) da própria instituição museológica. Já nesse período
que os modelos já estavam dissociados (figura 2).
Figura 2 Modelos didáticos, após a musealização, exibido na reserva técnica,
no MLJB, em 2016.

3767

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Fleur de vigne” (Deyrolle, 1923). O grupo
botânico do modelo didático pertence à reprodução das flores dicotiledôneas.
Além disso, o desenho do modelo didático publicado permitiu fazer a
identificação das partes que compõem o objeto durante a sua
comercialização (figura 3). Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.83.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos (N.3767,
N.3768) estão preservados na reserva técnica. Ao consultar o inventário
museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de estarem com
números de tombos distintos não há informações que as duas partes
compunham um único modelo didático, conforme é apresentado no catálogo
da empresa. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos catalogar as
duas partes juntas, conforme é apresentado no catálogo da empresa.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, os modelos didáticos (N.3767, N.3768) tiveram
procedência da “Paris-França” e foram adquiridos por meio de doação. Além
de indicações bibliográficas sobre as peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
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a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
- Modelo completo com suas duas partes.
b. Depois da musealização:
- Objetos inventariados, em 2005;
- Modelo didático dissociado;
- Em 2016, os modelos didáticos estiveram na reserva técnica no
MLJB;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, os
modelos estiveram na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.83.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:060

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:060.
b. Número do inventário MLJB: 2913.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: 386.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Flor de Pereira (Deyrolle, 1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de Rosaceae.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor, com cinco
pétalas infixas, com um corte ao meio. Não foi possível identificar o
que consta na parte interna devido ao estado de conservação do
objeto. Está sobre uma base de formato quadrangular. Sem
identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual, diclamídea, pétalas
livres, ungüiculadas, brancas e com numerosos estames unidos em
feixes. Na natureza as flores de Rosaceae podem atingir 3cm. Como
por exemplo pode ser citado Pyrus piraster.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: Indefinido.
b. Descrição das partes: Indefinido.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 41x53; 36x50(MLJB).
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c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2913
b. Tipo de marca/inscrição: Escrito.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
abrasão, fissura, sujidade e quebra. A base com abrasão e
desnivelada.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: O modelo didático precisa de restauração.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição no MLJB.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 774.
b. Descrição do modelo didático: Rosaceae. Abre em duas partes
para mostrar ovário, óvulos, inserção de estames, estilos etc. Pétalas,
estames, estilos cobertos com estigmas são removíveis. O modelo foi
ampliado em 0,45 cm do tamanho real.
c. Página do catálogo: Página 83.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 305 francos (fr.).
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f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo foi das plantas angiospermas, da
seção reprodução, flore de dicotiledôneas. O fabricante produziu 20
tipos de modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos didáticos
fabricados pela empresa vinham acompanhados por uma legenda
explicativa, mas esse material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1923; 1934;09/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica do MLJB (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, reserva técnica do MLJB, em
2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.
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Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 2).
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.81.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Fleus de poirier” (Deyrolle, 1923). O
grupo Botânico do modelo didático pertence a uma das plantas angiospermas
da seção sobre reprodução das flores dicotiledôneas. Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático encontra-se na
reserva técnica.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2005 e catalogado em
01/08/2005. A informações nessa documentação museológica que o modelo
didático catalogado seria indicado para aulas práticas.
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18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objetos inventariados, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático estive na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.81.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 061

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:061.
b. Número do inventário MLJB: 2902.
c. Número de tombos antigos:183.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Inflorescência do Tipo
Capítulo.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor, com doze
pétalas infixas, com um corte ao meio. As partes internas da raiz
representada é possível ser visualizada de forma didática. Está sobre
uma base de formato quadrangular. Com etiqueta do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: A réplica evidencia um corte
transversal de uma inflorescência do tipo capítulo. Onde é mostrado o
receptáculo, as flores do disco (em branco) e as flores do raio (em
amarelo). O capítulo é uma inflorescência racemosa indefinida, onde
as flores são geralmente sésseis e reúnem-se num receptáculo
discóide, côncavo ou convexo, circundadas por brácteas. É
característica de plantas da família Asteraceae ou Compositae. Ex:
girassol, crisântemo etc. Na natureza variam em dimensões entre
2mm até 20 cm de diâmetro.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
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5. Partes ou componentes
a. Número de partes:13 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1 a 12: Pétalas infixas. Parte 13:
Parte interna do modelo didático.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 35x56; 32x56(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal; Papel machê; Gesso.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: MAISON DEYROLLE/46, RUE DU
RAC,46/PARIS./2902/183
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Carimbo, gráfico
d. Idioma da marca/inscrição: Francês; Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE
DEYROLLE/46, RUE DU RAC,46/PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Ruim.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
abrasão, fissura, sujidade, quebra, oxidação, rasgo, perda de partes.
A base com abrasão, mancha, etiqueta, fita adesiva.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: O modelo didático precisa de restauração. Ele
pertence a 2° geração da empresa família.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: 1ª ou 2ª geração da empresa.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
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d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1923; 1934;09/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica do MLJB (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, reserva técnica do MLJB, em
2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nas pesquisas in loco, em 2019-2020, foi averiguado que os modelos
didáticos desse grupo se encontram na reserva técnica. Durante a análise do
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objeto identificamos a etiqueta do fabricante e a geração da empresa a qual
ele pertence (figura 2).
Figura 2 Etiqueta do fabricante do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2019.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2005 e catalogado em
01/08/2005. A informações nessa documentação museológica que o modelo
didático catalogado seria indicado para aulas práticas.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Maison Deyrolle;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve em reserva técnica no MLJB;
- Foto do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
-Não há informações sobre a curadoria da exposição;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
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b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.

558

Nº da ficha:062

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:062.
b. Número do inventário MLJB: 3857
c. Número de tombos antigos:175
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático flor de margarida (Deyrolle,1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de um Representante
de Asteraceae.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em gesso,
representando uma flor de margarida em desenvolvimento. Na lateral
o modelo didático apresenta um fecho em formato de gancho. Ao abrir
o fecho é possível visualizar as partes internas da flor de forma
didática. Está sustentado por uma haste sobre uma base em formato
quadrangular. Sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual diclamídea,
heteroclamídea, gamossépala e pétala, com cinco estames unidos
pelas anteras, ou seja, sinânteros; estiletes bífidos e ovário ínfero
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.

559

6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (medição autora); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 47X16; 47x15(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso;Madeira;Tecido;Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3857,175
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação; Manchas e abrasões na base; Sem etiqueta
do fabricante.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data da localização atual: 18/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 391
b. Descrição do modelo didático: O modelo didático está sobre uma
base de formato quadrangular. Quando o objeto é aberto, é possível
visualizar, na parte interna, os óvulos da flor, o pistilo e os estames, havendo
a possibilidade de removê-los. Com um tamanho de 0,34 cm de altura.
c. Página do catálogo: Página 84.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 190 franco (fr)
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo foi das plantas angiospermas, da
seção reprodução, flore de dicotiledôneas. O fabricante produziu 20
tipos de modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos didáticos
fabricados pela empresa vinham acompanhados por uma legenda
explicativa, mas esse material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1923; 1934;09/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, em 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica do MLJB (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático, após a musealização, reserva técnica do MLJB, em
2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora,2016.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 2).
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.84.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Flueron de marguerite” (Deyrolle, 1923).
O grupo Botânico do modelo didático pertence a uma das plantas
angiospermas da seção sobre reprodução das flores dicotiledôneas. PPara
maiores informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa
sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos estão
preservados na Reserva Técnica (RT).
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 09/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve em reserva técnica no MLJB;
- Foto do modelo didático na reserva técnica em 2016;
- Não há informações sobre da curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.84.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2017.

564

Nº da ficha: 063

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
3762
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

3866

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:063
b. Número do inventário MLJB: 3762;3866.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático Flor de primavera
(DEYROLLE,1923).
c. Denominação do MLJB: N.3762: Réplica de uma Flor de
Angiosperma; N.3866: Réplica de uma Parte da flor de uma
angiosperma.
d. Classificação biológica MLJB: N.3762: Reino: Plantae; Divisão:
Angiospermae; Classe: Magnoliopsida.; N.3866: Reino: Plantae;
Divisão: Angiospermae; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Não consta.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor de
primavera, na parte superior ondulado e parte inferior alongado, com
peças infixas, a flor é aberta ao meio, com uma dobradiça e uma alça
de fechamento, na parte interna é possível ver de forma didática as
partes da flor. Essa parte do modelo didático fica encaixada na
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segunda parte, é possível adicionar, na parte interna, mais uma peça
infixa de formato alongado na parte superior e arredondado na parte
inferior, também pode ser aberta ao meio, sobreposto em uma parte
infixa, que também pode ser aberto e fechado por um gancho, com
formato de circular com várias partes na parte superior. Todas as
partes sobrepostas a uma base quadrangular. Sem identificação do
fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: N.3762: Flor unissexual feminina,
monoclamídea, pentâmera e actinomorfa mostrando o ovário súpero,
unilocular e pluriovulado. É comum num expressivo grupo de
angiospermas;
N.3866:
Flores
bissexuais,
diclamídeas,
heteroclamídeas, isostêmones, actinomorfas e pentâmeras, com
presença de nectários.
c. Descrição biológica: Não consta.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 3 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Flor; Parte 2: Peça infixa inserida
na parte interna da flor; Parte 3: Folha que se insere a parte 1 e 2.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (medição autora); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3762: 36X13; 31x13; N.3866: 43X15; 43x20.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso; Metal; Tecido; Madeira.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3762;3866
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo em boas condições
de conservação. Com partes dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
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b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 798
b. Descrição do modelo didático: O cálice e a corola são móveis e
abertos para mostrar a inserção dos estames. O pistilo removível é
cortado em duas partes para mostrar os óvulos.
c. Página do catálogo: Página 84.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 200 francos (fr.)
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das reproduções das flores
dicotiledôneas. A empresa francesa foi responsável pela fabricação de
20 (vinte) modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos didáticos
fabricados pela empresa vinham acompanhados com uma legenda
explicativa. Na coleção do MLJB identificamos 8 modelos didáticos
desse grupo e o material que vinha acompanhando os objetos não foi
identificado no acervo do MLJB. Além disso, identificamos a
dissociação do modelo didático.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
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quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.
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Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na exposição da própria instituição museológica. Já nesse período que
os modelos já estavam dissociados (figura 2).
Figura 2 Modelos didáticos, após a musealização, exibido na exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Fleur de primevère” (Deyrolle, 1923). O
grupo Botânico do modelo didático pertence à reprodução das flores
dicotiledôneas. Além disso, o desenho do modelo didático publicado permitiu
fazer a identificação das partes que compõem o objeto durante a sua
comercialização (figura 3). Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.84.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos (N.3762,
N.3866) estão preservados na Reserva Técnica (RT). As intervenções,
ocorridas nos modelos didáticos, foram divididas em duas partes. Ao
consultar o inventário museológico do MLJB foi identificado que os modelos
além de estarem com números de tombos distintos não há informações que
as duas partes compunham um único modelo didático, conforme é
apresentado nas fontes de estudos. Durante o preenchimento dessa ficha
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decidimos catalogar as duas partes juntas, conforme é apresentado no
catálogo da empresa.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, os modelos didáticos (N.3762, N.3866) tiveram
procedência da “Paris-França” e foram adquiridos por meio de doação. Além
de indicações bibliográficas sobre as peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 (N.3762) e 16/03/2006
(N.3866) e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
- Modelo completo.
b. Depois da musealização:
- Objetos inventariados, em 2005;
- Modelo didático dissociado;
- Em 2016, os modelos didáticos estiveram na reserva técnica no
MLJB;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, os
modelos estiveram na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
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Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.84.

22. Imagens do modelo didático
3762

3866

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.
Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

3762

3866

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 064

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
2911
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

3900

Sem
número de
registro

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:064
b. Número do inventário MLJB: 2911;3900.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático da flor Lamier
(DEYROLLE,1923).
c. Denominação do MLJB: N.2911: Réplica de uma Flor de
Scrophulariaceae; N.3900: Silicato: Minerais Ortoclasio- K(ALSI3O4
QUARTZO - SIO2.
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d. Classificação biológica MLJB: N.2911: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida; N.3900:ORTOCLASIOK(ALSI3O4 QUARTZO - SIO2
e. Nome científico atual: Não consta.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático da flor de Lamier, em
papel machê, infixa, aberta ao meio, na parte interna é possível
visualizar as partes da flor de forma didática, na lateral o fecho do
modelo didático catalogado. Na parte inferior, o cálice da flor infixo, em
papel machê, com quatro pontas pontiagudas.
b. Descrição do inventário MLJB: N.2911: A réplica desta estrutura
refere-se a uma flor bissexual, hermafrodita ou angrógina de uma
angiosperma, pertencente à família Scrophulariaceae, onde é
evidenciada a corola fortemente zigomorfa (com apenas um plano de
simetria) e adaptada a mecanismos complexos de polinização, aonde
os estames didínamos são comuns. Na natureza estas flores podem
variar de milímetros a centímetros. N.3900: [Item sem descrição].
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 2 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Modelo didático da flor; Parte 2:
Cálice da flor.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (medição autora); Altura x Largura
x comprimento (MLJB).
b. Medição: N.2911: 46x22; 49x11; N.3900: 27X15; 4x3x2,5.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Papel machê; Metal; Madeira.
b. Técnica: Escultura
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2911;3900
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: N.3762, N.3866: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas, sujidades, rasgos, pontos de oxidação. Com partes
dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
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b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 546.
b. Descrição do modelo didático: Esse modelo didático é formado
por várias peças de encaixe. Suas partes são: uma corola que se
interliga a um cálice, sendo ambas as partes infixas. No interior do
modelo didático, encontra-se a presença de 4 (quatro) estames,
ovários gino básicos, apoiados em um disco grosso, que apresenta 2
(dois) carpelos nas extremidades, as quais formam duas baias
unipolares, cujo objetivo é ver os óvulos na parte interna. As medidas
desse modelo didático são de, aproximadamente, 0,50 x 0,15 cm.
Esse objeto foi fabricado sobreposto a uma base.
c. Página do catálogo: Página 85.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 190 francos (fr.).
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das reproduções das flores
dicotiledôneas. A empresa francesa foi responsável pela fabricação de
20 (vinte) modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos didáticos
fabricados pela empresa vinham acompanhados com uma legenda
explicativa. Na coleção do MLJB identificamos 8 modelos didáticos
desse grupo e o material que vinha acompanhando os objetos não foi
identificado no acervo do MLJB. Além disso, identificamos a
dissociação do modelo didático.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
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Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.
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Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica da própria instituição museológica. Já nesse período
que os modelos já estavam dissociados (figura 2).
Figura 2 Modelos didáticos, após a musealização, exibido na reserva técnica,
no MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Fçeur de Linaire” (Deyrolle, 1923). O
grupo Botânico do modelo didático pertence à reprodução das flores
dicotiledôneas. Além disso, o desenho do modelo didático publicado permitiu
fazer a identificação das partes que compõem o objeto durante a sua
comercialização (figura 3). Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.85.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos (N.2911,
N.3900) estão preservados na Reserva Técnica (RT). As intervenções,
ocorridas nos modelos didáticos, foram divididas em três partes. Ao consultar
o inventário museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de
estarem com números de tombos distintos não há informações que as duas
partes compunham um único modelo didático, conforme é apresentado nas
fontes de estudos. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos catalogar
as duas partes juntas, conforme é apresentado no catálogo da empresa.
ETAPA III
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17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, os modelos didáticos (N.2911, N.3900) tiveram
procedência da “Paris-França” e foram adquiridos por meio de doação. Além
de indicações bibliográficas sobre as peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.
No modelo didático de N.3900 as indicações bibliográficas foram:
DANA, J D / HURLBUT, C S Jr. 1976. Manual de Mineralogia. Vols. 1 e 2. 643p.
Ed. Livros Técnicos e Científicos. S.A. Rio de Janeiro.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 (N.2911) e 18/12/2004
(N.3900) e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas;
- Modelo completo.
b. Depois da musealização:
- Objetos inventariados, em 2005;
- Modelo didático dissociado;
- Em 2016, os modelos didáticos estiveram na reserva técnica no
MLJB;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, os
modelos estiveram na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 28/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.85.
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 16/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 066

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
3778
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

3755

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:066
b. Número do inventário MLJB: 3778;3755
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático Flor masculina de cânhamo.
c. Denominação do MLJB: N.3778: Réplica de uma Flor de
Angiosperma; N.3755: Réplica de uma Esgueta de Poaceae. Ideal
Para Aulas Práticas De Tipos De Inflorescência e Flores.
d.
Classificação
biológica
MLJB:
Reino:
Plantae;
Divisão:Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor, com 10
pétalas fixas a uma haste curvada na parte superior e na inferior reta
fixa em uma base. Está sobre uma base de formato quadrangular.
Sem identificação do fabricante. Na segunda parte do modelo, na parte
superior, um formato de folha pontiaguda, infixa, na parte interna é
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possível ver de forma didática as partes da flor representada. Sobre
uma base cada. Sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: N.3778: Flores unissexuais,
pentâmeras, monoclamídeas, actinomorfas, isosêmones e com
anteras poricidas; N.3755: Espigueta evidenciando apenas uma flor
unissexual feminina circundada por brácteas. É típica de
representantes de Poacea e Cyperaceae
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
Número de partes: N.3778: 1 parte; N.3755: 3 partes.
b. Descrição das partes: N.3778: Modelo didático da flor; N.3755:
Segunda parte do modelo didático com três partes que compõem a
folha.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (medição autora); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3778: 26x50; 26x50; N.3755: 47x2;46x15
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso; Madeira; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3778;3755
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação e sem base original do fabricante e com
partes dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: N.3778: Reserva técnica; N.3755: Exposição.
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b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 546.
b. Descrição do modelo didático: A estrutura física da planta é
formada por flores dioicas unissex, com anteras suspensas em um
botão, os óvulos também estão erguidos. A parte frontal desse modelo
didático é interligada a uma flor masculina, com 5 (cinco) sépalas,
calicitorme com peniano em metal. Na segunda fase, é uma flor
feminina, com os seguintes componentes: um cálice monofilo;
perianos escamiforme (de encaixe); pistilos; ovários; um outro ovário
com um corte ao meio para a visualizar os óvulos campilotrópicos.
c. Página do catálogo: Página 85.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 190 francos (fr.)
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das reproduções das flores
dicotiledôneas. A empresa francesa foi responsável pela fabricação de
20 (vinte) modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos didáticos
fabricados pela empresa vinham acompanhados com uma legenda
explicativa. Na coleção do MLJB identificamos 8 modelos didáticos
desse grupo e o material que vinha acompanhando os objetos não foi
identificado no acervo do MLJB. Além disso, identificamos a
dissociação do modelo didático
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
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d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na exposição da própria instituição museológica. Já nesse período que
os modelos já estavam dissociados (figura 2).
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Figura 2 Modelos didáticos, após a musealização, exibido na exposição do
MLJB, em 2016.
3755

3778

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Chanvre,fleur mâle” (Deyrolle, 1923). O
grupo Botânico do modelo didático pertence à reprodução das flores
dicotiledôneas. Além disso, o desenho do modelo didático publicado permitiu
fazer a identificação das partes que compõem o objeto durante a sua
comercialização (figura 3). Para maiores informações veja o campo 14
“Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.84.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos (N.3755,
N.3778) estão preservados na Reserva Técnica (RT). Ao consultar o
inventário museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de
estarem com números de tombos distintos não há informações que as duas
partes compunham um único modelo didático, conforme é apresentado no
catálogo da empresa. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos
catalogar as duas partes juntas, conforme o modelo didático era
comercializado.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, os modelos didáticos (N.3762, N.3866) tiveram
procedência da “Paris-França” e foi adquirido por meio de doação. Além de
indicações bibliográficas sobre as peças, a saber:
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- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 (N.3755) e 23/02/2006
(N.3866) e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
- Modelo completo.
b. Depois da musealização:
- Objetos inventariados, em 2005;
- Modelo didático dissociado;
- Em 2016, os modelos didáticos estiveram na reserva técnica no
MLJB;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo,
uma parte do modelo estava na exposição e a outra na reserva
técnica;
- Na exposição “Evolução dos Seres”;Montagem e Curadoria:
Severino Ribeiro; Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 05/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
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Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.86.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 16/09/2019.
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Nº da ficha: 067

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:067
b. Número do inventário MLJB: 2893
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: 487
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático de inflorescência simples
(DEYROLLE, 1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica do Tipo de Inflorescência Cacho
ou Racimo
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Inflorescência em
Grappe Simple.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de inflorescência
simples, em uma haste central e outras hastes, pequenas,
secundárias. Nas extremidades das hastes secundárias com
pequenas bolinhas. O modelo didático encontra-se sobre uma base de
formato quadrangular. Com identificação do fabricante e do modelo
didático representado.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de inflorescência do tipo
cacho ou racimo, onde as flores são pediculadas e inseridas em um
eixo não ramificado, que é denominado de ráquis. É comum a vários
grupos de plantas das Angiospermas (angiospermae), especialmente
aos das famílias leguminosae. Ex: feijão, favas e afins. O tipo cacho
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está classificado entre as inflorescências denominadas de racemosas
do tipo simples. Nas inflorescências racemosas seu eixo principal
predomina sobre os secundários.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 45X16; 53x10(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal;Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: ANOTAMIE
VÉGÉTALE/INFLORESCENCE/EM GRAPPE SIMPLE/ LES FILS
D’ÉMILE DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS.2893
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e Gráfico.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: França, Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: ANATÔMIA
VEGETAL/INFLORESCÊNCIA/ GRUPO SIMPLES/ OS FILHOS
D’ÉMILE DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais; na base manchas no tecido; na etiqueta amarelada,
rasgos nas extremidades, manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante e/ou coleta: 46, Rue du Bac, 46 -Paris,
França.
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c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 487.
b. Descrição do modelo didático: O modelo é representado por um
ramo primário que interliga, ao longo do seu comprimento, outros
ramos secundários. Os ramos secundários apresentam, em suas
extremidades, pequenas esferas que correspondem a um cacho de
flor, sobreposto em uma base.
c. Página do catálogo: página 88.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle
e. Valor de compra: 58 francos (fr.).
f. Tamanho: Altura de 45 centímetros (cm).
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das inflorescências. O fabricante
produziu dez modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos
didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos de
Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/400439/45.
b. Denominação: Inflorescência indefinida.
c. Descrição do modelo didático: Modelo em metal com suporte
quadrangular, de madeira, de uma inflorescência indefinida do cacho.
A inflorescência diz respeito à parte da planta onde se localizam as
flores, caracterizada pela forma como estas se dispõem umas em
relação às outras. Numa inflorescência indefinida, o eixo principal
termina numa gema terminal que se alonga, em teoria,
indefinidamente, emitindo lateralmente flores ou eixos secundários
com mais flores. As flores da base florescem em primeiro lugar,
seguindo-se as outras, em direção ao cume da inflorescência. Modelo
utilizado para o estudo morfológico e descrição sumária bem como na
interpretação ecológica dos caracteres observados que, com graus de
aprofundamento diferentes, se faziam nas disciplinas de Ciências
Naturais.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária Sebastião e Silva.
e. Produções: Não informado.
f. Tamanho: Largura 15cm; Comprimento 20 cm; Altura 54 cm.
g. Materiais: Madeira; Metal.
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h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1923; 1934;27/12/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
Em consulta às publicações veiculadas no Diário de Pernambuco, foi
identificada a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma
doação de flores de inflorescência, a qual pertencia à Escola de Agricultura
de Barreiros do Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o
fechamento da escola agrícola. A decisão foi conferida pelo Governo do
Estado e Secretária da Agricultura (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
28/11/1931).
Os detalhamentos sobre a quantidade, qualificação e fabricante desses
modelos didáticos não foram apresentados nesse recorte de jornal
consultado. Em suma, suas informações são relevantes para ter
conhecimento sobre a doação dessa tipologia de acervo ao Ginásio
Pernambucano e o procedimento do intercâmbio das coleções didáticas de
uma escola para outra quando havia o fechamento da instituição.

589

16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos ao modelo didático foi localizada a etiqueta do fabricante. Além
dessa identificação foi localizado informações do modelo didático publicado
no catálogo da empresa (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.80.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Grappe simple” (Deyrolle, 1923). O
grupo Botânico do modelo didático é as inflorescências. Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 27/12/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
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- Em 1931, o Ginásio Pernambucano recebe por doação de uma
coleção de inflorescência que era da Escola de Agricultura de
Barreiros do Estado.
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2019;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Inflorescência
indefinida.Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=20153.Acesso em:30/12/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.88.
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Periódico
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 28 de novembro de
1931.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.
Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 068

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:068
b. Número do inventário MLJB: 2899.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: 488.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático umbela composta (DEYRROLE,
1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Inflorescência do Tipo
Umbela.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Inflorescência em
umbela composta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de inflorescência de
umbela composta, em uma haste central e com outras hastes,
pequenas, secundárias que se ramificam. Nas extremidades das
hastes secundárias com pequenas bolinhas. O modelo didático
encontra-se sobre uma base de formato quadrangular. Com
identificação do fabricante e do modelo didático representado.
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b. Descrição do inventário MLJB: Inflorescência correspondendo à
ramificação monopodial (no qual o eixo principal cresce mais do que
os ramos) denominada do tipo umbela (umbella). Neste tipo de
inflorescência, os pedúnculos inserem-se todos no mesmo nível num
eixo principal. O comprimento dos pedúnculos é tal, que eleva suas
flores à altura da flor terminal do eixo principal. A réplica observada é
ainda caracterizada como composta. Na natureza, suas dimensões
podem atingir 15 cm. Comuns a representantes da família Apiaceae.
Como exemplo podem ser citados: coentro, salsa, cenoura.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 43X20; 41x38(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a.
Texto
da
marca/inscrição:
ANOTAMIE
VÉGÉTALE/INFLORESCENCE/EN OMBELLE COMPOSÉE/ LES
FILS D’ÉMILE DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS/2899
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: França, Século XX.
e.
Tradução
da
marca/inscrição:
ANATÔMIA
VEGETAL/INFLORESCÊNCIA/ UMBELA COMPOSTA / OS FILHOS
D’ÉMILE DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais; na base manchas no tecido; na etiqueta amarelada,
rasgos nas extremidades, manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
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b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 488.
b. Descrição do modelo didático: O modelo didático é formado por
um ramo primário, outros secundários e terciários, interligados entre
si. Nas extremidades dos ramos terciários, acontece a formação das
flores, fabricado sobre uma base quadrangular.
c. Página do catálogo: Página 89.
d. Fabricante: Les Fils D'Émile Deyrolle
e. Valor de compra: 50 francos (fr.)
f. Tamanho: Altura de 35 centímetros (cm).
g. Data de fabricação: Ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das inflorescências. O fabricante
produziu dez modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos
didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos de
Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/400439/47.
b. Denominação: Inflorescência indefinida.
c. Descrição do modelo didático: Modelo em metal com suporte
quadrangular, de madeira, de uma inflorescência indefinida da
umbela. A inflorescência diz respeito à parte da planta onde se
localizam as flores, caracterizada pela forma como estas se dispõem
umas em relação às outras. Numa inflorescência indefinida, o eixo
principal termina numa gema terminal que se alonga, em teoria,
indefinidamente, emitindo lateralmente flores ou eixos secundários
com mais flores. As flores da base florescem em primeiro lugar,
seguindo-se as outras, em direção ao cume da inflorescência. Modelo
utilizado para o estudo morfológico e descrição sumária bem como na
interpretação ecológica dos caracteres observados que, com graus de
aprofundamento diferentes, se faziam nas disciplinas de Ciências
Naturais.
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d. Proprietário: Inflorescência indefinida.
e. Produções: Não informado.
f. Tamanho: Largura 40 cm x Comprimento 37 cm x Altura 41 cm.
g. Materiais: Madeira; Metal.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1931; 1934;28/12/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
Em consulta às publicações veiculadas no Diário de Pernambuco, foi
identificada a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma
doação de flores de inflorescência, a qual pertencia à Escola de Agricultura
de Barreiros do Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o
fechamento da escola agrícola. A decisão foi conferida pelo Governo do
Estado e Secretária da Agricultura (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
28/11/1931).
Os detalhamentos sobre a quantidade, qualificação e fabricante desses
modelos didáticos não foram apresentados nesse recorte de jornal
consultado. Em suma, suas informações são relevantes para ter
conhecimento sobre a doação dessa tipologia de acervo ao Ginásio
Pernambucano e o procedimento do intercâmbio das coleções didáticas de
uma escola para outra quando havia o fechamento da instituição.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica.

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos ao modelo didático foi localizada a etiqueta do fabricante. Além
dessa identificação foi localizado informações do modelo didático publicado
no catálogo da empresa (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.89.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Ombelle composée” (Deyrolle, 1923). O
grupo Botânico do modelo didático é as inflorescências. O grupo Botânico do
modelo didático é as inflorescências. Para maiores informações veja o campo
14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 28/12/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
599

- Em 1931, o Ginásio Pernambucano recebe por doação de uma
coleção de inflorescência que era da Escola de Agricultura de
Barreiros do Estado.
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Inflorescência
indefinida.
Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=20155. Acesso em:30/12/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.88.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Periódico
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 28 de
novembro de 1931.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 069

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:069
b. Número do inventário MLJB: 2896.
c c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante:
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático cimeira bípare (DEROLLE,1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica De Inflorescência Do Tipo Dicásio
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Inflorescência em
cimeira bípare.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de inflorescência
simples, em uma haste central e uma haste secundária no lado
esquerdo e direito. Nas extremidades das hastes secundárias com
pequenas bolinhas e na central uma bolinha na parte superior. O
modelo didático encontra-se sobre uma base de formato
quadrangular. Com identificação do fabricante e do modelo didático
representado.
b. Descrição do inventário MLJB: Inflorescência correspondendo à
ramificação simpodial (nas quais os ramos crescem mais do que o eixo
principal) do tipo cimo bíparo ou dicásio (onde duas gemas se
desenvolvem de cada vez). Este tipo de inflorescência (dicásio)
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apresenta duas brácteas opostas abaixo da flor apical. Da axila de
cada uma das referidas brácteas, nasce um eixo que repete a mesma
disposição. Como exemplo temos a Begonia sp. Na natureza o dicásio
varia de 2 a 40cm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 43X20; 42x26(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: ANOTAMIE
VÉGÉTALE/INFLORESCENCE/EM CYME BIPARE/ LES FILS
D’ÉMILE DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS./2896
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: França, Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: ANATÔMIA
VEGETAL/INFLORESCÊNCIA/ CIMEIRA BÍPARE / OS FILHOS
D’ÉMILE DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais; na base manchas no tecido; na etiqueta amarelada,
rasgos nas extremidades, manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
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c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Doação.
b. Data de aquisição: 28/11/1931.
c. Valor da aquisição: De forma gratuita.
d. Fonte da aquisição: DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 28/11/1931.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 481.
b. Descrição do modelo didático: Modelo didático com um ramo
central, com uma flor na sua extremidade. É interligado aos ramos
secundários e com flor em cada lateral, sobre uma base quadrangular.
c. Página do catálogo: Página 89.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 33 francos (fr).
f. Tamanho: Altura aproximada de 26 centímetros.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das inflorescências. O fabricante
produziu dez modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos
didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos de
Botânica do MLJB. Ao comprar o modelo didático fabricado pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/400439/50
b. Denominação: Inflorescência definida
c. Descrição do modelo didático: Modelo em metal com suporte
quadrangular, de madeira, de uma inflorescência definida da cimeira
bípara. A inflorescência diz respeito à parte da planta onde se
localizam as flores, caracterizada pela forma como estas se dispõem
umas em relação às outras. Numa inflorescência definida, o eixo
principal termina numa flor, que floresce em primeiro lugar e cujo
crescimento é limitado. As outras flores aparecem sucessivamente em
direção à periferia, em ráquis secundários que, por vezes, podem ser
muito curtos. O tipo, na inflorescência definida, é a cimeira. Modelo
utilizado para o estudo morfológico e descrição sumária bem como na
interpretação ecológica dos caracteres observados que, com graus de
aprofundamento diferentes, se faziam nas disciplinas de Ciências
Naturais.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária Sebastião e Silva.
e. Produções: Não informado.
f. Tamanho: Largura 27 cm x Comprimento 29 cm x Altura 41 cm
g. Materiais: Madeira; Metal.
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h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo
didático semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1931; 1934;27/12/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
Em consulta às publicações veiculadas no Diário de Pernambuco, foi
identificada a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma
doação de flores de inflorescência, a qual pertencia à Escola de Agricultura
de Barreiros do Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o
fechamento da escola agrícola. A decisão foi conferida pelo Governo do
Estado e Secretária da Agricultura (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
28/11/1931).
Os detalhamentos sobre a quantidade, qualificação e fabricante desses
modelos didáticos não foram apresentados nesse recorte de jornal
consultado. Em suma, suas informações são relevantes para ter
conhecimento sobre a doação dessa tipologia de acervo ao Ginásio
Pernambucano e o procedimento do intercâmbio das coleções didáticas de
uma escola para outra quando havia o fechamento da instituição.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido da reserva técnica do
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos ao modelo didático foi localizada a etiqueta do fabricante. Além
dessa identificação foi localizado informações do modelo didático publicado
no catálogo da empresa (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante.

Fonte: Deyrolle, 1923, p.80.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “cyme bipare” (Deyrolle, 1923). O grupo
Botânico do modelo didático é as inflorescências. Para maiores informações
veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo
didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 28/12/2005 e catalogado em
01/08/2005.

607

18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
- Em 1931, o Ginásio Pernambucano recebe por doação de uma
coleção de inflorescência que era da Escola de Agricultura de
Barreiros do Estado.
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Inflorescência
indefinida.Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=20164Acesso em:30/12/2020.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.88.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Periódico
- Diario de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 28 de novembro de
1931.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019
Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 070

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:070
b. Número do inventário MLJB: 2894
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático tipo espiga (DEYRROLE, 1924).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Inflorescência do Tipo Espiga
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Liliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Inflorescência tipo
espiga.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de inflorescência
espiga, com uma haste central com pequenas bolinhas por toda a
haste. O modelo didático encontra-se sobre uma base de formato
quadrangular. Com identificação do fabricante e do modelo didático
representado.
b. Descrição do inventário MLJB: Inflorescência do tipo espiga onde
as flores são sésseis, não apresentando pedículos. As flores são
distribuídas ao longo do ráquis. Esse tipo de inflorescência é muito
comum em plantas da família Poaceae, anteriormente denominada de
Gramineae. Exemplos: arroz, cevada e capim. Na natureza, as
espigas podem apresentar dimensões que variam de 5mm até 50cm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
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5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 45X20; 48x20(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: ANOTAMIE
VÉGÉTALE/INFLORESCENCE/EM ÉPI/ LES FILS D’ÉMILE
DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS./2894
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta, escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Francês, Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: ANATÔMIA
VEGETAL/INFLORESCÊNCIA/ NA ESPIGA / OS FILHOS D’ÉMILE
DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais; na base manchas no tecido; na etiqueta amarelada,
rasgos nas extremidades, manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Doação.
b. Data de aquisição: 28/11/1931.
c. Valor da aquisição: De forma gratuita.
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d. Fonte da aquisição: DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 28/11/1931.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 485.
b. Descrição do modelo didático: Modelo didático com um ramo
primário e toda extensão do ramo tem a presença de flores
pedunculadas sésseis e curtas. Se encontra sobre uma base de
formato quadrangular.
c. Página do catálogo: Página 89.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 35 francos (fr).
f. Tamanho: Altura aproximada de 45 centímetros.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das inflorescências. O fabricante
produziu dez modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos
didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos de
Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.

14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/400439/43
b. Denominação: Inflorescência indefinida
c. Descrição do modelo didático: Modelo em metal com suporte
quadrangular, de madeira, de uma inflorescência indefinida da espiga.
A inflorescência diz respeito à parte da planta onde se localizam as
flores, caracterizada pela forma como estas se dispõem umas em
relação às outras. Numa inflorescência indefinida, o eixo principal
termina numa gema terminal que se alonga, em teoria,
indefinidamente, emitindo lateralmente flores ou eixos secundários
com mais flores. As flores da base florescem em primeiro lugar,
seguindo-se as outras, em direção ao cume da inflorescência. Modelo
utilizado para o estudo morfológico e descrição sumária bem como na
interpretação ecológica dos caracteres observados que, com graus de
aprofundamento diferentes, se fazia nas disciplinas de Ciências
Naturais.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária Sebastião e Silva.
e. Produções: Não informado.
f. Tamanho: Largura 15 cm x Comprimento 20 cm x Altura 52 cm
g. Materiais: Madeira; Metal.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
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15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1931; 1934;28/12/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
Em consulta às publicações veiculadas no Diário de Pernambuco, foi
identificada a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma
doação de flores de inflorescência, a qual pertencia à Escola de Agricultura
de Barreiros do Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o
fechamento da escola agrícola. A decisão foi conferida pelo Governo do
Estado e Secretária da Agricultura (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
28/11/1931).
Os detalhamentos sobre a quantidade, qualificação e fabricante desses
modelos didáticos não foram apresentados nesse recorte de jornal
consultado. Em suma, suas informações são relevantes para ter
conhecimento sobre a doação dessa tipologia de acervo ao Ginásio
Pernambucano e o procedimento do intercâmbio das coleções didáticas de
uma escola para outra quando havia o fechamento da instituição..
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido na reserva técnica do MLJB,
em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.89.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Épi” (Deyrolle, 1923). O grupo Botânico
do modelo didático é as inflorescências. Para maiores informações veja o
campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 28/12/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
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- Em 1931, o Ginásio Pernambucano recebe por doação de uma
coleção de inflorescência que era da Escola de Agricultura de
Barreiros do Estado.
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Inflorescência
indefinida.Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=20150. Acesso em:30/12/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.89.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Periódico
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 28 de
novembro de 1931.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016
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Nº da ficha: 071

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:071
b. Número do inventário MLJB: 2897
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: 483.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Cime Escorpióide.
(DEYRROLE,1924).
c. Denominação do MLJB: Réplica de inflorescência do Tipo
Monocásio
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Liliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Inflorescência do Tipo
Cime Escorpióide.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de inflorescência cime
escorpióide, com uma haste central curvada e com outras hastes que
segue o mesmo formato da haste central, nas extremidades pequenas
bolinhas. O modelo didático encontra-se sobre uma base de formato
quadrangular. Com identificação do fabricante e do modelo didático
representado.
b. Descrição do inventário MLJB: Inflorescência corresponde a
ramificação simpodial (nas quais os ramos crescem mais do que o eixo
principal) denominado monocásio do tipo escorpióide (onde as gemas
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se desenvolvem sempre do mesmo lado). É típicadas espécies que
compõem
o
gênero
Heliotropium
da
família
Borraginaceae. Como exemplo pode ser citado a Crista - de - galo que
são frequentemente cultivadas nos jardins. Nos campos brasileiros
existem várias espécies silvestres. Na natureza variam de dimensões
entre 5 a 20 cm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 45X32; 41x23(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2897
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico, Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais; na base manchas no tecido; sem etiqueta do
fabricante; Modelo desregular na base.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
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13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Doação.
b. Data de aquisição: 28/11/1931.
c. Valor da aquisição: De forma gratuita.
d. Fonte da aquisição: DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 28/11/1931.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 483.
b. Descrição do modelo didático: Modelo didático com um ramo com
vários ramos secundários, com flores nas extremidades dos ramos.
c. Página do catálogo: Página 89.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 38 francos (fr).
f. Tamanho: Altura aproximada de 26 centímetros.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das inflorescências. O fabricante
produziu dez modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos
didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos de
Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1931; 1934;28/12/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
Em consulta às publicações veiculadas no Diário de Pernambuco, foi
identificada a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma
doação de flores de inflorescência, a qual pertencia à Escola de Agricultura
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de Barreiros do Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o
fechamento da escola agrícola. A decisão foi conferida pelo Governo do
Estado e Secretária da Agricultura (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
28/11/1931).
Os detalhamentos sobre a quantidade, qualificação e fabricante desses
modelos didáticos não foram apresentados nesse recorte de jornal
consultado. Em suma, suas informações são relevantes para ter
conhecimento sobre a doação dessa tipologia de acervo ao Ginásio
Pernambucano e o procedimento do intercâmbio das coleções didáticas de
uma escola para outra quando havia o fechamento da instituição.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
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Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em reserva técnica,
no MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.89.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Cye scorpioldei” (Deyrolle, 1923). O
grupo Botânico do modelo didático é as inflorescências. Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
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- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 28/12/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
- Em 1931, o Ginásio Pernambucano recebe por doação de uma
coleção de inflorescência que era da Escola de Agricultura de
Barreiros do Estado.
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.89.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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Tipologia de referência: Periódico
- Diario de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 28 de
novembro de 1931.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016
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Nº da ficha: 072

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:072
b. Número do inventário MLJB: 2895.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático de inflorescência composta
(DEYRROLE,1924).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Inflorescência do Tipo
Panícula.
d. Classificação biológica MLJB: Reino:Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Liliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Inflorescência composta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de inflorescência
composta, com uma haste central, com hastes secundárias com várias
ramificações, com bolinhas nas extremidades, por todas as hastes. O
modelo didático encontra-se sobre uma base de formato
quadrangular. Com identificação do fabricante e do modelo didático
representado.
b. Descrição do inventário MLJB: Inflorescência correspondendo a
ramificação monopodial (o eixo principal cresce mais do que os
ramos). É denominada de inflorescência do tipo panícula. Uma
inflorescência ramificada, múltipla, onde seu eixo principal e laterais
terminam em uma flor, que geralmente é a primeira a desabrochar,
podendo se mostrar diferenciada das demais principalmente quanto
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ao número de partes do perianto. Comum entre os representantes de
Leguminosae. Exemplo: Cassia sp., Senna sp.. Na natureza as
panículas apresentam dimensões que variam de 5 a 80 cm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 50X20; 58x20(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Modelo.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: ANOTAMIE
VÉGÉTALE/INFLORESCENCE/EM GRAPPE COMPOSÉE/ LES
FILS D’ÉMILE DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS./2895
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: França, Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: ANATÔMIA
VEGETAL/INFLORESCÊNCIA/ COMPOSTA / OS FILHOS D’ÉMILE
DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais; na base manchas no tecido; na etiqueta amarelada,
rasgos nas extremidades, manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
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13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Doação.
b. Data de aquisição: 28/11/1931.
c. Valor da aquisição: De forma gratuita.
d. Fonte da aquisição: DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 28/11/1931.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 488.
b. Descrição do modelo didático: O modelo didático apresenta
ramos primários e secundários. Os ramos secundários ganham outras
ramificações e em suas extremidades há flores representadas por
pequenas bolas, sobre base de formato quadrangular.
c. Página do catálogo: Página 89.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 45 francos (fr).
f. Tamanho: Altura aproximada de 45 centímetros.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das inflorescências. O fabricante
produziu dez modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos
didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos de
Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/402047/153
b. Denominação: Inflorescência indefinida
c. Descrição do modelo didático: Modelo de inflorescência
indefinida (cacho composto) utilizado para permitir a visualização da
sua morfologia em contexto das práticas pedagógicas das aulas de
Ciências Naturais. Assenta numa base retangular de madeira.
d. Proprietário: Inflorescência indefinida.
e. Produções: Les Fils d'Émile Deyrolle; 46, Rue du Bac, Paris,
França; Fabricante.
f. Tamanho: Altura 50 cm; Largura 20.5 cm; Profundidade 15 cm.
g. Materiais: Madeira; Metal; Mineral\Gesso.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1931; 1934;28/12/2006 (inventário); 2016
(exposição).
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c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
Em consulta às publicações veiculadas no Diário de Pernambuco, foi
identificada a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma
doação de flores de inflorescência, a qual pertencia à Escola de Agricultura
de Barreiros do Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o
fechamento da escola agrícola. A decisão foi conferida pelo Governo do
Estado e Secretária da Agricultura (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
28/11/1931).
Os detalhamentos sobre a quantidade, qualificação e fabricante desses
modelos didáticos não foram apresentados nesse recorte de jornal
consultado. Em suma, suas informações são relevantes para ter
conhecimento sobre a doação dessa tipologia de acervo ao Ginásio
Pernambucano e o procedimento do intercâmbio das coleções didáticas de
uma escola para outra quando havia o fechamento da instituição.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano. A imagem
abaixo é possível identificar o modelo didático nas dependências da
instituição:
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em reserva técnica
do MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
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publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.89.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Grappe composée” (Deyrolle, 1923). O
grupo Botânico do modelo didático é as inflorescências. Para maiores
informações sobre o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante
ver o campo "15.1 Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 28/12/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
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- Em 1931, o Ginásio Pernambucano recebe por doação de uma
coleção de inflorescência que era da Escola de Agricultura de
Barreiros do Estado.
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
-Inflorescência
indefinida.Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=33765. Acesso em:30/12/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.89.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Periódico
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 28 de
novembro de 1931.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 073

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:073
b. Número do inventário MLJB: 3083
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático inflorescência Umbela simples
(Deyrolle,1924).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Inflorescência do Tipo Umbela
d. Classificação biológica MLJB: Reino:Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Liliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Inflorescência Umbela
simples
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de inflorescência
Umbela simples, as hastes são ordenadas em círculo. O modelo
didático encontra-se sobre uma base de formato quadrangular. Com
identificação do fabricante e do modelo didático representado.
b. Descrição do inventário MLJB: "Inflorescência do tipo Umbela
simples em que as flores são longamente pedunculadas, saindo do
ápice da ráquis e atingindo a mesma altura. Este tipo de inflorescência
é comum nas espécies da família Liliaceae. Na natureza esta estrutura
varia nas suas dimensões entre 5 a 60 cm. Como exemplo pode ser
citado a cebola cujo nome científico é Alium cepa."
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c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 43X20; 42x24(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: ANOTAMIE
VÉGÉTALE/INFLORESCENCE/EM OMBELLE SIMPLE/ LES FILS
D’ÉMILE DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS./3083
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico.
d. Idioma da marca/inscrição: França, Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: ANATÔMIA
VEGETAL/INFLORESCÊNCIA/ UMBELA SIMPLES / OS FILHOS
D’ÉMILE DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais; na base manchas no tecido; na etiqueta amarelada,
rasgos nas extremidades, manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Doação.
b. Data de aquisição: 28/11/1931.
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c. Valor da aquisição: De forma gratuita.
d. Fonte da aquisição: DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 28/11/1931.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 489.
b. Descrição do modelo didático: O modelo didático apresenta
ramos primários e secundários. Os ramos secundários ganham outras
ramificações e em suas extremidades há flores representadas por
pequenas bolas, sobre base de formato quadrangular. O valor de
venda do produto era de 45 francos (DEYROLLE,1923).
c. Página do catálogo: Página 89.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 45 francos (fr).
f. Tamanho: Altura aproximada de 35 centímetros.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das inflorescências. O fabricante
produziu dez modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos
didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos de
Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/402047/154
b. Denominação: Inflorescência indefinida
c. Descrição do modelo didático: Modelo de inflorescência
indefinida (Umbela simples) utilizado para permitir a visualização da
sua morfologia em contexto das práticas pedagógicas das aulas de
Ciências Naturais. Assenta numa base retangular de madeira.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária Latino Coelho
e. Produções: Les Fils d'Émile Deyrolle; 46, Rue du Bac, Paris,
França; Fabricante
f. Tamanho: Altura 44cm; Largura 20.5 cm;Profundidade 15 cm.
g. Materiais: Madeira;Metal;Mineral\Gesso.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1931; 1934;28/12/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
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d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
Em consulta às publicações veiculadas no Diário de Pernambuco, foi
identificada a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma
doação de flores de inflorescência, a qual pertencia à Escola de Agricultura
de Barreiros do Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o
fechamento da escola agrícola. A decisão foi conferida pelo Governo do
Estado e Secretária da Agricultura (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
28/11/1931).
Os detalhamentos sobre a quantidade, qualificação e fabricante desses
modelos didáticos não foram apresentados nesse recorte de jornal
consultado. Em suma, suas informações são relevantes para ter
conhecimento sobre a doação dessa tipologia de acervo ao Ginásio
Pernambucano e o procedimento do intercâmbio das coleções didáticas de
uma escola para outra quando havia o fechamento da instituição.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica do MLJB (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido na reserva técnica do
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
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publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 2).
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.89.

m consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Ombelle simple” (Deyrolle, 1923). O
grupo Botânico do modelo didático é as inflorescências. Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/03/2007 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
-- Objeto inventariado, em 2005;
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- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Inflorescência
indefinida.Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=33766. Acesso em:30/12/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.89.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Periódico
- Diario de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 28 de
novembro de 1931.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 074

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:074
b. Número do inventário MLJB: 2892
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático Corimbo (DEYRROLE,1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Tipo de Inflorescência
Corimbo.
d. Classificação biológica MLJB: Reino:Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Liliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Inflorescência Corimbo.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de inflorescência de
Corimbo, com uma haste central e uma haste secundária em cada lado
e uma haste na parte frontal da haste central, nas extremidades de
todas as hastes com bolinhas. O modelo didático encontra-se sobre
uma base de formato quadrangular.
b. Descrição do inventário MLJB: Inflorescência tipo corimbo onde
as flores são pediceladas e saem de pontos distintos da ráquis, mas
atingem a mesma altura, imitando a umbela. Na natureza esta
estrutura pode variar de 5 a 20 cm. Ex: Spathodea campanulata
Beav.(Bignoniaceae). O caráter principal para a classificação das
inflorescências é a posição das brácteas e o comprimento dos eixos.
O tipo corimbo está classificado entre as inflorescências denominadas
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de racemosas ou indefinida, pois seu eixo principal predomina-se
sobre os secundários.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 44X24; 44x24(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2892.
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais; na base manchas no tecido; sem etiqueta do
fabricante.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Doação.
b. Data de aquisição: 28/11/1931.
c. Valor da aquisição: De forma gratuita.
d. Fonte da aquisição: Diário de Pernambuco, 28/11/1931.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 484.
b. Descrição do modelo didático: As características desse modelo
didático são pedúnculos na parte superior e inferior. Na parte superior,
os pedúnculos são de menor comprimento. Já na parte inferior, são de
comprimentos um pouco maiores. Devido à diferença de tamanho dos
pedúnculos, é possível que haja o nivelamento das flores. O modelo
didático está sobre uma base original de seu fornecedor, contudo, sem
etiqueta. Apresenta um tamanho de 0,35 centímetros. O valor de
venda era de 38 francos (CATÁLOGO,1923).
c. Página do catálogo: Página 89.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 38 francos (Fr.)
f. Tamanho: 35 centímetros.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das inflorescências. O fabricante
produziu dez modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos
didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos de
Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.

14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/404652/721
b. Denominação: Inflorescência indefinida.
c. Descrição do modelo didático: Modelo feito de arame e do recorte
de uma fina chapa metálica (zinco), pintados. Representa uma
inflorescência indefinida (ou monopódica, ou racinosa), na qual a flor
terminal é a última a abrir, com desenvolvimento centrípeto,
constituindo um corimbo - cacho simples, racemo ou panícula com os
eixos da base mais compridos que os do ápice da inflorescência (ou
seja, os pedicelos inferiores são mais longos que os superiores),
ficando as flores (cor azul) mais ou menos todas ao mesmo nível. O
modelo (40cm x 32 cm) está montado numa base retangular (20cm x
15 cm) de madeira pintada de preto.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária de Pedro Nunes.
e. Produções: Les Fils d'Émile Deyrolle; Paris, França; Casa editora.
f. Tamanho: Altura 44 cm;Comprimento 24 cm;Largura 32 cm.
g. Materiais: Madeira;Metal;Mineral\Gesso.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
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15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1931; 1934;27/12/2005 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
Em consulta às publicações veiculadas no Diário de Pernambuco, foi
identificada a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma
doação de flores de inflorescência, a qual pertencia à Escola de Agricultura
de Barreiros do Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o
fechamento da escola agrícola. A decisão foi conferida pelo Governo do
Estado e Secretária da Agricultura (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
28/11/1931).
Os detalhamentos sobre a quantidade, qualificação e fabricante desses
modelos didáticos não foram apresentados nesse recorte de jornal
consultado. Em suma, suas informações são relevantes para ter
conhecimento sobre a doação dessa tipologia de acervo ao Ginásio
Pernambucano e o procedimento do intercâmbio das coleções didáticas de
uma escola para outra quando havia o fechamento da instituição.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
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Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica do MLJB (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em reserva técnica
do MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 2).
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.89.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Corymbe” (Deyrolle, 1923). O grupo
Botânico do modelo didático é as inflorescências. Para maiores informações
sobre o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante ver o campo
"15.1 Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
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- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 27/12/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Inflorescência
indefinida.Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=7728. Acesso em:30/12/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.89.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Periódico
- Diario de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 28 de novembro de
1931.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.

646

Nº da ficha: 075

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:075
b. Número do inventário MLJB: 2898.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático Cimeira unípara helicoide
(DEYROLLE,1924).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Inflorescência do Tipo
Monocásio Helicóide.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Liliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Inflorescência tipo
Cimeira unípara helicoide.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de inflorescência
Cimeira unípara helicoide, com uma haste central levemente inclinada,
com hastes secundárias, nas extremidades pequenas bolinhas na
parte superior. O modelo didático encontra-se sobre uma base de
formato quadrangular.
b. Descrição do inventário MLJB:Inflorescência correspondendo a
ramificação simpodial (os ramos crescem mais do que o eixo principal)
denominado monocásio do tipo helicoidal (nas quais as gemas se
desenvolvem em lados alternados). Vistas de cima, as flores formam
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uma espiral quadrangular. A flor mais nova aproxima-se do centro.
Encontramos representantes na família Liliaceae (conhecida como a
família do Lírio). Ex: gênero Lilium. Na natureza apresentam
dimensões que podem chegar até 15 cm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 57X20; 55x18(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2898
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais; Sem etiqueta do fabricante.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Doação.
b. Data de aquisição: 28/11/1931.
c. Valor da aquisição: De forma gratuita.
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d. Fonte da aquisição: DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 28/11/1931.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 482.
b. Descrição do modelo didático: O modelo inflorescência é formado
por eixos de tamanhos distintos, suas flores estão distribuídas em
eixos, cujo formato é uma hélice. Encontra-se sobre uma base de
formato retangular. Seu tamanho é de 0,26 cm. O valor de venda era
de 33 francos (CATÁLOGO, 1923).
c. Página do catálogo: Página 89.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 33 francos (fr.)
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das inflorescências. O fabricante
produziu dez modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos
didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos de
Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/402047/158
b. Denominação: Inflorescência definida
c. Descrição do modelo didático: Modelo de inflorescência definida
(Cimeira unípara helicóide) utilizado para permitir a visualização da
sua morfologia em contexto das práticas pedagógicas das aulas de
Ciências Naturais. Assenta numa base retangular de madeira.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária Latino Coelho.
e. Produções: Les Fils d'Émile Deyrolle; 46, Rue du Bac, Paris,
França
Fabricante.
f. Tamanho: Altura 57 cm; Largura 20.5 cm; Profundidade 15 cm.
g. Materiais: Madeira; Metal; Mineral\Gesso.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1931; 1934;28/12/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
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d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
Em consulta às publicações veiculadas no Diário de Pernambuco, foi
identificada a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma
doação de flores de inflorescência, a qual pertencia à Escola de Agricultura
de Barreiros do Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o
fechamento da escola agrícola. A decisão foi conferida pelo Governo do
Estado e Secretária da Agricultura (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
28/11/1931).
Os detalhamentos sobre a quantidade, qualificação e fabricante desses
modelos didáticos não foram apresentados nesse recorte de jornal
consultado. Em suma, suas informações são relevantes para ter
conhecimento sobre a doação dessa tipologia de acervo ao Ginásio
Pernambucano e o procedimento do intercâmbio das coleções didáticas de
uma escola para outra quando havia o fechamento da instituição.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na reserva técnica do MLJB (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em reserva técnica
do MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
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publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 2).
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.89.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Corymbe” (Deyrolle, 1923). O grupo
Botânico do modelo didático é as inflorescências. Para maiores informações
sobre o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante ver o campo
"15.1 Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 28/12/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
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-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Inflorescência
definida.
Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=33770. Acesso em:30/12/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.89.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Periódico
- Diário de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 28 de
novembro de 1931.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 076

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:076
b. Número do inventário MLJB: 3780
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático inflorescência de capitule
(DEYROLLE,1924).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Fragmento de Inflorescência
do Tipo Capítulo, Comum na Família Asteraceae. Ex: Girassol.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de inflorescência
capitule, em metal, com um corte transversal, suspensa na base por
uma haste. Sem etiqueta do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Seção transversal de um capítulo
de uma Asteraceae evidenciando o receptáculo convexo e as flores
sésseis em uma porção central.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
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b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 22X15; 23x11(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3780
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático pequenos
pontos de oxidação; Sem identificação do fabricante; Base não
original; Posição do modelo diferente do catálogo.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante e/ou coletor: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local de fabricação e/ou coleta: 46, Rue du Bac, 46 -Paris,
França.
c. Data da fabricação e/ou coleta: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Doação.
b. Data de aquisição: 28/11/1931.
c. Valor da aquisição: De forma gratuita.
d. Fonte da aquisição: DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 28/11/1931.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
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a. Número do inventário: 480.
b. Descrição do modelo didático: O modelo de inflorescência
Capítule é uma representação de flores em um pedúnculo curto,
postos lateralmente, sobre um galho. Tem 0,70 cm de comprimento.
O seu preço de venda era de 46 francos (DEYROLLE,1923).
c. Página do catálogo: Página 89.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 46 francos (fr.).
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das inflorescências. O fabricante
produziu dez modelos didáticos desse grupo. Todos os modelos
didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos de
Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/400439/44
b. Denominação: Inflorescência indefinida
c. Descrição do modelo didático: Modelo em metal com suporte
quadrangular, de madeira, de uma inflorescência indefinida da espiga.
A inflorescência diz respeito à parte da planta onde se localizam as
flores, caracterizada pela forma como estas se dispõem umas em
relação às outras. Numa inflorescência indefinida, o eixo principal
termina numa gema terminal que se alonga, em teoria,
indefinidamente, emitindo lateralmente flores ou eixos secundários
com mais flores. As flores da base florescem em primeiro lugar,
seguindo-se as outras, em direção ao cume da inflorescência. Modelo
utilizado para o estudo morfológico e descrição sumária bem como na
interpretação ecológica dos caracteres observados que, com graus de
aprofundamento diferentes, se faziam nas disciplinas de Ciências
Naturais.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária Sebastião e Silva
e. Produções: Não informado.
f. Tamanho: Largura 15cm; Comprimento 22 cm; Altura 22 cm.
g. Materiais: Madeira; Metal.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1931; 1934;23/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
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c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
Em consulta às publicações veiculadas no Diário de Pernambuco, foi
identificada a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma
doação de flores de inflorescência, a qual pertencia à Escola de Agricultura
de Barreiros do Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o
fechamento da escola agrícola. A decisão foi conferida pelo Governo do
Estado e Secretária da Agricultura (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
28/11/1931).
Os detalhamentos sobre a quantidade, qualificação e fabricante desses
modelos didáticos não foram apresentados nesse recorte de jornal
consultado. Em suma, suas informações são relevantes para ter
conhecimento sobre a doação dessa tipologia de acervo ao Ginásio
Pernambucano e o procedimento do intercâmbio das coleções didáticas de
uma escola para outra quando havia o fechamento da instituição.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na exposição do MLJB (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 2).
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.89.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Capitule” (DEYROLLE, 1923). O grupo
Botânico do modelo didático é as inflorescências. Para maiores informações
sobre o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante ver o campo
"15.1 Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
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a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Inflorescência
definida.
Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=20151. Acesso em:30/12/2020.

Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.89.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Periódico
- Diario de Pernambuco. A Imprensa Nacional. Pernambuco, 28 de novembro de
1931.

22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 077

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:077
b. Número do inventário MLJB: 2924
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático da maçã.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Tipos de Frutos.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em cera,
representando a fruta maçã.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de um pêssego (Prunus
persica).
Fruto do tipo drupa. É um fruto geralmente monocárpico,
monospérmico, com endocarpo endurecido, concrescente e com uma
semente.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Diâmetro (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 6; 33x08(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
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7. Material e técnica
a. Material: Cera.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2924
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com bolor.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante e/ou coletor: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local de fabricação e/ou coleta: 46, Rue du Bac, 46 -Paris,
França.
c. Data da fabricação e/ou coleta: 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: Não consta.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 103.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 30 francos (fr.).
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das frutas, raízes e caules feitos
em cera. A aplicação desse material, mais a técnica e a produção dos
primeiros modelos didáticos das frutas foram usados nas atividades
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de ensino da Escola de Agricultura de Paris.Com a riqueza de detalhes
e à alta qualidade dos modelos didáticos, os docentes da instituição
de ensino francês consideraram as réplicas muito bem-feitas,
passíveis de serem confundidas com os naturais. Devido à grande
aceitação, a empresa da família Deyrolle tem uma ampliação no
mercado e produziu outros novos modelos didáticos, resultando numa
variedade de 148 (cento e quarenta e oito) frutas e 112 (cento e doze)
verduras (DEYROLLE,1923). Esse conjunto de modelos não
apresenta detalhes específicos do modelo didático, contudo o modelo
didático catalogado apresenta características semelhantes a técnica e
materialidade informadas no catálogo. Por isso, foi levantada a
hipótese de ter sido fabricado pela empresa francesa.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas. Nem tão pouco, foi identificado, em 2006, no acervo
do MLJB, pois estava indisponível para consulta.
Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, as características de produção do
modelo didático publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle
permitiu fazer a identificação do fabricante. Para maiores informações sobre
o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante ver o campo "15.1
Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- Ferri, M.G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia) 15ª
edição.
São
Paulo:
Nobel,
1983.
(reimpressão:
2004).
- Modesto,Z. M.; Siqueira, N. J.B. Botânica. São Paulo: EPU, 1981.
- Vidal, W. N.; Vidal, M. R., Botânica - organografia: quadros sinóticos ilustrados
de fanerógamos. 4ª edição. Rev. ampl. Viçosa,UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, não foi possível ter acesso ao objeto catalogado;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2019;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie
Humanie D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.102.
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Nº da ficha: 078

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica. d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 078
b. Número do inventário MLJB: 2919
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático da maçã.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Tipos de Frutos.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, arredondado em cera,
representando a fruta maçã.
b. Descrição do inventário MLJB: Pseudofruto denominado de
pomo. É um pseudofruto sincrápico proveniente de um gineceu
geralmente com 5 carpelos. Na sua constituição entram os tecidos do
hipanto que envolvia o pistilo.É característico da sua família
Maloideae, Família Rosaceae, como é o caso da macieira.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Diâmetro (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 6; 8x9(MLJB).
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c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Cera.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2919.
b. Tipo de marca/inscrição: Escrito.
c. Técnica da marca/inscrição:manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com bolor.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: Não consta.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 103.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 30 francos (fr.).
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das frutas, raízes e caules feitos
em cera. A aplicação desse material, mais a técnica e a produção dos
665

primeiros modelos didáticos das frutas foram usados nas atividades
de ensino da Escola de Agricultura de Paris.Com a riqueza de detalhes
e à alta qualidade dos modelos didáticos, os docentes da instituição
de ensino francês consideraram as réplicas muito bem-feitas,
passíveis de serem confundidas com os naturais. Devido à grande
aceitação, a empresa da família Deyrolle tem uma ampliação no
mercado e produziu outros novos modelos didáticos, resultando numa
variedade de 148 (cento e quarenta e oito) frutas e 112 (cento e doze)
verduras (DEYROLLE,1923). Esse conjunto de modelos não
apresenta detalhes específicos do modelo didático, contudo o modelo
didático catalogado apresenta características semelhantes a técnica e
materialidade informadas no catálogo. Por isso, foi levantada a
hipótese de ter sido fabricado pela empresa francesa.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas. Nem tão pouco, foi identificado, em 2006, no acervo
do MLJB, pois estava indisponível para consulta.
Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, as características de produção do
modelo didático publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle
permitiu fazer a identificação do fabricante. Para maiores informações sobre
o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante ver o campo "15.1
Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- Ferri, M.G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia) 15ª
edição.
São
Paulo:
Nobel,
1983.
(reimpressão:
2004).
- Modesto, Z. M.; Siqueira, N. J.B. Botânica. São Paulo: EPU, 1981.
- Vidal, W. N.; Vidal, M. R., Botânica - organografia: quadros sinóticos ilustrados
de fanerógamos. 4ª edição. Rev. ampl. Viçosa,UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, não foi possível ter acesso ao objeto catalogado;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2019;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.102.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Nº da ficha: 079

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 079
b. Número do inventário MLJB: 2921
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático da perna.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Tipos de Frutos.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático,arredondado, na cor
amarela, em cera, representando a fruta pera.
b. Descrição do inventário MLJB: Pseudofruto denominado de pomo
(Pyrus communis). É um pseudofruto sincárpico de forma piriforme,
proveniente de um ovário ínfero, indeiscente, carnoso, sendo a parte
carnosa formada pelo receptáculo.Este pseudofruto é popularmente
chamado, em nossa região, de pera. Na natureza possui cerca de 7
cm de comprimento.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Diâmetro (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 11; 11x8(MLJB).
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c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Cera.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2921
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com bolor
e amasso.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: Não consta.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 103.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 30 francos (fr.).
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das frutas, raízes e caules feitos
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em cera. A aplicação desse material, mais a técnica e a produção dos
primeiros modelos didáticos das frutas foram usadas nas atividades
de ensino da Escola de Agricultura de Paris.Com a riqueza de detalhes
e à alta qualidade dos modelos didáticos, os docentes da instituição
de ensino francês consideraram as réplicas muito bem-feitas,
passíveis de serem confundidas com os naturais. Devido à grande
aceitação, a empresa da família Deyrolle tem uma ampliação no
mercado e produziu outros novos modelos didáticos, resultando numa
variedade de 148 (cento e quarenta e oito) frutas e 112 (cento e doze)
verduras (DEYROLLE,1923). Esse conjunto de modelos não
apresenta detalhes específicos do modelo didático, contudo o modelo
didático catalogado apresenta características semelhantes a técnica e
materialidade informadas no catálogo. Por isso, foi levantada a
hipótese de ter sido fabricado pela empresa francesa.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas. Nem tão pouco, foi identificado, em 2006, no acervo
do MLJB, pois estava indisponível para consulta.
Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, as características de produção do
modelo didático publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle
permitiu fazer a identificação do fabricante. Para maiores informações sobre
o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante ver o campo "15.1
Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
as peças, a saber:
- Ferri, M.G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia) 15ª
edição.
São
Paulo:
Nobel,
1983.
(reimpressão:
2004).
- Modesto, Z. M.; Siqueira, N. J.B. Botânica. São Paulo: EPU, 1981.
- Vidal, W. N.; Vidal, M. R., Botânica - organografia: quadros sinóticos ilustrados
de fanerógamos. 4ª edição. Rev. ampl. Viçosa,UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, não foi possível ter acesso ao objeto catalogado;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2019;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.102.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Nº da ficha: 080

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:080
b. Número do inventário MLJB: 2918
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático do abacaxi.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Tipos de Frutos.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em cera,
representando da fruta abacaxi.
b. Descrição do inventário MLJB: Tipo de fruto múltiplo denominado
de sorose. Apresenta união de um ou mais ovários, peças florais,
pedicelo e ráquis (eixo da inflorescência), que se torna carnoso e
suculento. É comum a espécie da família Bromeliaceae aqui
representada pelo popular abacaxi, Ananas comosus.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
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b. Medição: 14x11; 11x8(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Cera.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2921
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrita
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com bolor,
amasso e quebra.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: Não consta.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 102.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 30 francos (fr.).
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
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h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das frutas, raízes e caules feitos
em cera. A aplicação desse material, mais a técnica e a produção dos
primeiros modelos didáticos das frutas foram usados nas atividades
de ensino da Escola de Agricultura de Paris.Com a riqueza de detalhes
e à alta qualidade dos modelos didáticos, os docentes da instituição
de ensino francês consideraram as réplicas muito bem-feitas,
passíveis de serem confundidas com os naturais. Devido à grande
aceitação, a empresa da família Deyrolle tem uma ampliação no
mercado e produziu outros novos modelos didáticos, resultando numa
variedade de 148 (cento e quarenta e oito) frutas e 112 (cento e doze)
verduras (DEYROLLE,1923). Esse conjunto de modelos não
apresenta detalhes específicos do modelo didático, contudo o modelo
didático catalogado apresenta características semelhantes a técnica e
materialidade informadas no catálogo. Por isso, foi levantada a
hipótese de ter sido fabricado pela empresa francesa.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas. Nem tão pouco, foi identificado, em 2006, no acervo
do MLJB, pois estava indisponível para consulta.
Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, as características de produção do
modelo didático publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle
permitiu fazer a identificação do fabricante. Para maiores informações sobre
o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante ver o campo "15.1
Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- Ferri, M.G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia) 15ª
edição.
São
Paulo:
Nobel,
1983.
(reimpressão:
2004).
- Modesto,Z. M.; Siqueira, N. J.B. Botânica. São Paulo: EPU, 1981.
- Vidal, W. N.; Vidal, M. R., Botânica - organografia: quadros sinóticos ilustrados
de fanerógamos. 4ª edição. Rev. ampl. Viçosa,UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, não foi possível ter acesso ao objeto catalogado;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2019;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.102.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Nº da ficha: 081

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:081
b. Número do inventário MLJB: 2920
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Tipos de Frutos.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em cera,
representando uma fruta não identificada.
b. Descrição do inventário MLJB: Fruto do tipo baga. Apresenta
epicarpo delgado e mesocarpo, juntamente com o endocarpo carnoso,
originado de um ovário uni, bi ou plurilocular típico de Cucumis sativus,
o popular pepino da família SolanaCEAE.c. Descrição biológica:
Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 16x11; 16x11(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
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7. Material e técnica
a. Material: Cera.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2920.
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com bolor,
amasso e quebra.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: Não consta.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 102.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 30 francos (fr.).
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das frutas, raízes e caules feitos
em cera. A aplicação desse material, mais a técnica e a produção dos
primeiros modelos didáticos das frutas foram usados nas atividades
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de ensino da Escola de Agricultura de Paris.Com a riqueza de detalhes
e à alta qualidade dos modelos didáticos, os docentes da instituição
de ensino francês consideraram as réplicas muito bem-feitas,
passíveis de serem confundidas com os naturais. Devido à grande
aceitação, a empresa da família Deyrolle tem uma ampliação no
mercado e produziu outros novos modelos didáticos, resultando numa
variedade de 148 (cento e quarenta e oito) frutas e 112 (cento e doze)
verduras (DEYROLLE,1923). Esse conjunto de modelos não
apresenta detalhes específicos do modelo didático, contudo o modelo
didático catalogado apresenta características semelhantes a técnica e
materialidade informadas no catálogo. Por isso, foi levantada a
hipótese de ter sido fabricado pela empresa francesa.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas. Nem tão pouco, foi identificado, em 2006, no acervo
do MLJB, pois estava indisponível para consulta.
Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, as características de produção do
modelo didático publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle
permitiu fazer a identificação do fabricante. Para maiores informações sobre
o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante ver o campo "15.1
Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
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- Ferri, M.G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia) 15ª edição
.
São
Paulo:
Nobel,
1983.
(reimpressão:
2004).
- Modesto,Z. M.; Siqueira, N. J.B. Botânica. São Paulo: EPU, 1981.
- Vidal, W. N.; Vidal, M. R., Botânica - organografia: quadros sinóticos ilustrados
de fanerogamos. 4ª edição. Rev. ampl. Viçosa,UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, não foi possível ter acesso ao objeto catalogado;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2019;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.102.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Nº da ficha: 082

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:082
b. Número do inventário MLJB: 2923
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Fruto de uma Cabaça.
d. Classificação biológica MLJB: É um fruto do tipo baga, mas com
o epicarpo rígido. Nessa região, popularmente chamado de cabaça.
Na natureza mede cerca de 18 cm de comprimento e 5 cm de
diâmetro.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em cera,
representando uma fruta não identificada.
b. Descrição do inventário MLJB: Fruto do tipo baga. Apresenta
epicarpo delgado e mesocarpo, juntamente com o endocarpo carnoso,
originado de um ovário uni, bi ou plurilocular típico de Cucumis sativus,
o popular pepino da família SolanaCEAE.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão Largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 35,5; 07x11(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
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d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Cera.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição:2923
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com bolor
e amasso.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: Não consta.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 102.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 30 francos (fr.).
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das frutas, raízes e caules feitos
em cera. A aplicação desse material, mais a técnica e a produção dos
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primeiros modelos didáticos das frutas foram usadas nas atividades
de ensino da Escola de Agricultura de Paris.Com a riqueza de detalhes
e à alta qualidade dos modelos didáticos, os docentes da instituição
de ensino francês consideraram as réplicas muito bem-feitas,
passíveis de serem confundidas com os naturais. Devido à grande
aceitação, a empresa da família Deyrolle tem uma ampliação no
mercado e produziu outros novos modelos didáticos, resultando numa
variedade de 148 (cento e quarenta e oito) frutas e 112 (cento e doze)
verduras (DEYROLLE,1923). Esse conjunto de modelos não
apresenta detalhes específicos do modelo didático, contudo o modelo
didático catalogado apresenta características semelhantes a técnica e
materialidade informadas no catálogo. Por isso, foi levantada a
hipótese de ter sido fabricado pela empresa francesa.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas. Nem tão pouco, foi identificado, em 2006, no acervo
do MLJB, pois estava indisponível para consulta.
Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, as características de produção do
modelo didático publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle
permitiu fazer a identificação do fabricante. Para maiores informações sobre
o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante ver o campo "15.1
Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).

682

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- Ferri, M.G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia) 15ª edição
.
São
Paulo:
Nobel,
1983.
(reimpressão:
2004).
- Modesto,Z. M.; Siqueira, N. J.B. Botânica. São Paulo: EPU, 1981.
- Vidal, W. N.; Vidal, M. R., Botânica - organografia: quadros sinóticos ilustrados
de fanerogamos. 4ª edição. Rev. ampl. Viçosa,UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, não foi possível ter acesso ao objeto catalogado;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2019;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.102.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Nº da ficha: 083

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica. d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 083
b. Número do inventário MLJB: 2925
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Tipos de Frutos.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em cera,
representando uma fruta não identificada.
b. Descrição do inventário MLJB: Fruto do tipo baga peponídeo. É
resultante de um gineceu sincárpico, ínfero, que às vezes, pela
reabsorção dos septos e da polpa, forma-se uma grande cavidade
central. É comum em plantas da família Cucurbitaceae, aqui
representada pela moranga.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão Altura x Largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 10x08; 10x08(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
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a. Material: Cera.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2925
b. Tipo de marca/inscrição: Escrito.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: Não consta.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 102.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 30 francos (fr.).
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das frutas, raízes e caules feitos
em cera. A aplicação desse material, mais a técnica e a produção dos
primeiros modelos didáticos das frutas foram usados nas atividades
de ensino da Escola de Agricultura de Paris.Com a riqueza de detalhes
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e à alta qualidade dos modelos didáticos, os docentes da instituição
de ensino francês consideraram as réplicas muito bem-feitas,
passíveis de serem confundidas com os naturais. Devido à grande
aceitação, a empresa da família Deyrolle tem uma ampliação no
mercado e produziu outros novos modelos didáticos, resultando numa
variedade de 148 (cento e quarenta e oito) frutas e 112 (cento e doze)
verduras (DEYROLLE,1923). Esse conjunto de modelos não
apresenta detalhes específicos do modelo didático, contudo o modelo
didático catalogado apresenta características semelhantes a técnica e
materialidade informadas no catálogo. Por isso, foi levantada a
hipótese de ter sido fabricado pela empresa francesa.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas. Nem tão pouco, foi identificado, em 2006, no acervo
do MLJB, pois estava indisponível para consulta.
Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, as características de produção do
modelo didático publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle
permitiu fazer a identificação do fabricante. Para maiores informações sobre
o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante ver o campo "15.1
Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
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- Ferri, M.G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia) 15ª edição
.
São
Paulo:
Nobel,
1983.
(reimpressão:
2004).
- Modesto,Z. M.; Siqueira, N. J.B. Botânica. São Paulo: EPU, 1981.
- Vidal, W. N.; Vidal, M. R., Botânica - organografia: quadros sinóticos ilustrados
de fanerógamos. 4ª edição. Rev. ampl. Viçosa,UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, não foi possível ter acesso ao objeto catalogado;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2019;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.102.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Nº da ficha: 084

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:084
b. Número do inventário MLJB: 2917
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático da laranja.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Tipos de Frutos.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em cera,
representando a fruta laranja.
b. Descrição do inventário MLJB: Baga do tipo hesperídio. É um
fruto com epicarpo delgado, mesocarpo esponjoso e não suculento,
geralmente de cort branca, endocarpo menbranoso contendo
numerosos tricomas cheios de suco. Aqui é denominado vulgarmente
de laranja-cravo, cujo nome científico é Citrus aurantium táxon,
pertencente à família Rutaceae.Na natureza possuem cerca de 5 cm
de comprimento e 5 cm de diâmetro.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Diâmetro (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
b. Medição: 6; 7x08(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
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a. Material: Cera.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2917
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com partes
em bolor.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: Não consta.
b. Descrição do modelo didático: Não consta.
c. Página do catálogo: Página 103.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 30 francos (fr.).
f. Tamanho: Não consta.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das frutas, raízes e caules feitos
em cera. A aplicação desse material, mais a técnica e a produção dos
primeiros modelos didáticos das frutas foram usadas nas atividades
de ensino da Escola de Agricultura de Paris.Com a riqueza de detalhes
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e à alta qualidade dos modelos didáticos, os docentes da instituição
de ensino francês consideraram as réplicas muito bem-feitas,
passíveis de serem confundidas com os naturais. Devido à grande
aceitação, a empresa da família Deyrolle tem uma ampliação no
mercado e produziu outros novos modelos didáticos, resultando numa
variedade de 148 (cento e quarenta e oito) frutas e 112 (cento e doze)
verduras (DEYROLLE,1923). Esse conjunto de modelos não
apresenta detalhes específicos do modelo didático, contudo o modelo
didático catalogado apresenta características semelhantes a técnica e
materialidade informadas no catálogo. Por isso, foi levantada a
hipótese de ter sido fabricado pela empresa francesa.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas. Nem tão pouco, foi identificado, em 2006, no acervo
do MLJB, pois estava indisponível para consulta.
Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, as características de produção do
modelo didático publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle
permitiu fazer a identificação do fabricante. Para maiores informações sobre
o modelo didático apresentado no catálogo do fabricante ver o campo "15.1
Catálogo comercial" da ficha catalográfica.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
690

- Ferri, M.G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia) 15ª
edição.
São
Paulo:
Nobel,
1983.
(reimpressão:
2004).
- Modesto,Z. M.; Siqueira, N. J.B. Botânica. São Paulo: EPU, 1981.
- Vidal, W. N.; Vidal, M. R., Botânica - organografia: quadros sinóticos ilustrados
de fanerógamos. 4ª edição. Rev. ampl. Viçosa,UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, não foi possível ter acesso ao objeto catalogado;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2019;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.102.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Nº da ficha: 085

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:085
b. Número do inventário MLJB: 2903
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático da vagem de ervilha
(DEYRROLE, 1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Fruto do Tipo Legume.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático da vagem da ervilha,
em gesso, aberta, na parte interna com sete ervilhas, fixo sobre uma
base. Sem identificação do fabricante e do modelo didático
representado.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de um tipo de fruto seco,
deiscente ou indeiscente, originado a partir de um gineceu com ovário
unicapelar, unilocular e pluviovulado, com os óvulos distribuídos em
geral numa placentação marginal. É vulgarmente conhecido como
Leguminosae ou Fabaceae. Como exemplos podem ser citados o
feijão, a soja e as ervilhas. Na Natureza, variam entre 2 a 50 cm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
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b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 19X60; 64x19(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático
7. Material e técnica
a. Material: Gesso;Metal;Madeira.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2903.
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
arranhões; base desnivelada, com oxidação, arranhões, abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.

14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
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a. Número do inventário: 430.
b. Descrição do modelo didático: Nas partes apresentadas no
modelo didático, podem ser visualizadas as suas sementes da ervilha,
na parte interna. Algumas ervilhas podem ser removidas.
c. Página do catálogo: Página 91.
d. Fabricante: Les Fils D'Émile Deyrolle
e. Valor de compra: 255 francos (fr.)
f. Tamanho: 0,68x0,17 cm
g. Data de fabricação: Ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das plantas gineceus e androceus.
O fabricante produziu seis modelos didáticos desse grupo. Sendo, três
modelos didáticos desse grupo estão localizados na coleção de
botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
Em consulta às publicações veiculadas no Diário de Pernambuco, foi
identificada a informação de que o Ginásio Pernambucano recebeu uma
doação de flores de inflorescência, a qual pertencia à Escola de Agricultura
de Barreiros do Estado. O que motivou a doação dos modelos didáticos foi o
fechamento da escola agrícola. A decisão foi conferida pelo Governo do
Estado e Secretária da Agricultura (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
28/11/1931).
Os detalhamentos sobre a quantidade, qualificação e fabricante desses
modelos didáticos não foram apresentados nesse recorte de jornal
consultado. Em suma, suas informações são relevantes para ter
conhecimento sobre a doação dessa tipologia de acervo ao Ginásio
Pernambucano e o procedimento do intercâmbio das coleções didáticas de
uma escola para outra quando havia o fechamento da instituição.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, na exposição (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 2).
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.91.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Gousse de Pois” (DEYROLLE, 1923).
Para maiores informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de
pesquisa sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na exposição do MLJB.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e
foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
as peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 29/12/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
-Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na exposição;
-Na exposição “Evolução dos Seres”;Montagem e Curadoria:
Severino Ribeiro; Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.91.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 086

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:086
b. Número do inventário MLJB: 2907
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático Flor de ervilha (Deyrolle,1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica de um fruto do tipo Legume.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em papel machê,
representando uma flor com uma pétala e demais partes faltando. Sem
etiqueta do fabricante informando o nome da empresa e a
denominação do objeto.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de um tipo de fruto seco,
deiscente ou indeiscente, originado a partir de um gineceu com ovário
unicapelar, uni-locular e pluviovulado, com os óvulos distribuídos em
geral numa placentação marginal. É vulgarmente conhecido como
Leguminosae ou Fabaceae. Como exemplos podem ser citados o
feijão, a soja e as ervilhas. Na Natureza, variam entre 2 a 50 cm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: Não identificado.
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b. Descrição das partes: Não identificado.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogadora); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 36x16x16,5; 64x19(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Papel machê; Gesso; Madeira;Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2907
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com partes
faltantes; Base não original, com haste oxidada, abrasões e
desnivelada.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Devido às partes faltantes do modelo didático
catalogado não foi possível quantificar as partes que ele compõe.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 995.
b. Descrição do modelo didático: No modelo didático a corola
descasca para mostrar seu peculiar causado pelo desabrochar dos
estames, os estames são móveis e o pistilo é cortado no sentido do
comprimento para mostrar os óvulos. Foi representada pelas partes
da: prefloração na cor verde, vários estames (em pequenos fios); os
pistilos estão soldados no carpelo e, a partir dele, é possível visualizar
o ovário e as placentas com vários óvulos. As partes removíveis do
modelo didático são: pedúnculo; pétalas; estames e pistilo. O objeto
foi ampliado em 0,50 cm de largura e 0,43 comparado ao tamanho real
da flor.
c. Página do catálogo: Página 83.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 300 francos (Fr.).
f. Tamanho: Não informa.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático catalogado pertence ao grupo foi das partes de
reprodução das flores dicotiledôneas. A empresa francesa foi
responsável pela fabricação de 20 (vinte) modelos didáticos desse
grupo. Todos os modelos didáticos fabricados pela empresa vinham
acompanhados com uma legenda explicativa. Na coleção do MLJB
identificamos 8 modelos didáticos desse grupo e o material que vinha
acompanhando os objetos não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo
Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), localizado em
Pernambuco, em 2015.01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica.

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 3).
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Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante.

Fonte: Deyrolle, 1923, p.83.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Fleur de pois de senteur” (Deyrolle,
1923). Para maiores informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes
de pesquisa sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático catalogado
encontra-se na exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 29/12/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve em exposição no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
-Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
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- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.83.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques
Brunet. Foto da autora,
18/09/2019.
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Nº da ficha: 087

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:087
b. Número do inventário MLJB: 2904.
c c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático de Arum (DEROLLE,1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica de Inflorescência do Tipo
Espádice.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Em consulta ao catálogo comercial do
fabricante foi possível identificar que a denominação do modelo
didático é: “Fleur de pois de senteur” (Deyrolle, 1923). Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa
sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático
catalogado encontra-se na exposição do MLJB.b. Descrição do
inventário MLJB: Réplica de uma inflorescência do tipo espádice. A
espádice é semelhante a uma espiga, porém apresenta raquis
carnosa, espessa e envolta por uma bráctea denominada espata, que
geralmente é colorida. É uma estrutura comum aos indivíduos da
família Araceae. Ex: Anturium sp (popularmente chamado de
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Antúrios), jibóias e afins. Na natureza este tipo de inflorescência varia
nas suas dimensões entre 2 mm a 50 cm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento(catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 36x16,5; 6,8x20.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Papel machê.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2904
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrita
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais; na base com abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 28.
b. Descrição do modelo didático: Modelo didático com as partes dos
modelos didáticos são: a espádice da flor e a espada, ambas podem
ser desencaixadas. A representação da flor é masculina e feminina,
cortadas ao meio, para que seja possível a visualização dos apêndices
estéreis, conhecidas também por cabelos e/ou tacos. Está sobreposta
a uma base.
c. Página do catálogo: Página 87.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 145 francos (fr).
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das flores monocotiledôneas. O
fabricante produziu cinco modelos didáticos desse grupo. Três desses
modelos didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos
de Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados
pela empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas
esse material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado não
foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas, período este em que
o modelo didático era usado para as atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, não foi feito, em 2016, o registro fotográfico desse
modelo didático.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 1).
Figura 1 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.87.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Fleur d’Arum” (Deyrolle, 1923). O grupo
Botânico do modelo didático é das flores monocotiledôneas. Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 07/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
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18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Não há registro fotográfico do modelo didático;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica;
-- Na exposição “Evolução dos Seres”;Montagem e Curadoria:
Severino Ribeiro; Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.87.

22. Imagens do modelo didático

F Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Nº da ficha: 088

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:088
b. Número do inventário MLJB: 2914
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Flor de Iris (Deyrolle,1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor Monocotiledônea.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Liliopsida.
e. Nome científico atuais: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, em papel machê,
representando uma flor de Iris, com seis pétalas, no centro três
estames, no caule, no lado direito, uma parte infixa, que por conta dos
problemas de conservação não foi possível identificar o que se tinha
na parte interna. Sem identificação do fabricante e denominação do
modelo didático.
b. Descrição do inventário MLJB: É a flor de um exemplar Liliopsida
provavelmente da família Iridaceae, onde podemos observar 6 pétalas
em duas séries, estames em número de seis e estigmas petalóides,
estruturas comuns a essa família.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: Não identificado.
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b. Descrição das partes: Não identificado.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura x comprimento (catalogadora); Altura x
Largura (MLJB).
b. Medição: 49x52; 47x52(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Papel machê; Gesso; Madeira; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 2914
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Ruim.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com partes
faltantes; Base não original, abrasões e desnivelada.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Devido às partes faltantes do modelo didático
catalogado não é possível quantificar as partes que ele compõe.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 520
b. Descrição do modelo didático: O próximo modelo didático é uma
flor de Lírio (foto 142), feita de papel machê e composta por 6 (seis)
partes. No objeto, é possível visualizar os estames e pistilo, na parte
interna, por meio de um corte, encontram-se os óvulos da flor de Lírio.
O caule é desmontável, para possibilitar a visualização da parte interna
da flor.
c. Página do catálogo: Página 87.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 365 francos (Fr.).
f. Tamanho: Não informa.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das flores monocotiledôneas. O
fabricante produziu cinco modelos didáticos desse grupo. Três desses
modelos didáticos estão localizados na coleção de modelos didáticos
de Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados
pela empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas
esse material não foi identificado no acervo do MLJB. Ainda sobre as
informações extraídas do catálogo comercial, foi observada a
existência de uma assinatura no desenho do modelo didático,
identificado somente nesse item. Nessa assinatura, é possível
identificar tal escrita “PETIT,SC”. Provavelmente, foi de algum artista
responsável pelo desenho, mas ainda não foi possível avançar nos
estudos para obtenção de informações sobre essa autoria.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático
catalogado não foi identificado nas documentações administrativas e fotos
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históricas, período este em que o modelo didático era usado para as
atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição, no
MLBJ, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 3).
Figura 2 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante.

Fonte: Deyrolle, 1923, p.87.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Fleur d’Iris” (Deyrolle, 1923). Para
maiores informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa
sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático catalogado se
encontra na reserva técnica do MLJB. Nesse momento da pesquisa foi
notado que entre o período de 2016 a 2019 os problemas de conservação
foram se acentuando. Assim, resultando na dissociação do modelo didático
(figura 3).
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Figura 3 Modelo didático com partes dissociadas

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2019.

ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- SCHULTZ, A. R. Introdução ao estudo de botânica sistemática. Vol.II.3ª edição.
Porto Alegre: Globo 1968.
- JOLY, A.B. Botânica: Introdução à Taxonomia Vegetal. Vol.4. 13ª edição. São
Paulo: Companhia Editoria Nacional, 2002.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve em exposição no MLJB;
-Foto do modelo didático na exposição;
- Não informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
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Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.89.

22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 18/09/2019.
Fonte: Museu Louis Jacques
Brunet. Foto da autora,
15/08/2016.
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Nº da ficha: 089

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:089
b. Número do inventário MLJB: 3860
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático.
b. Título do objeto: Modelo didático Mousse Polytric
(DEROLLE,1923).
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Fruto de Giminosperma
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Giminospermae; Classe: sem dados suficientes para classificação.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático em madeira, na parte
frontal, é possível visualizar um desenho em formato ondulado.
Abaulado, no verso do modelo didático. Com partes infixas faltando.
Sem identificação do fabricante e do modelo didático.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica do fruto de uma
giminosperma. Na natureza tal estrutura é diminuta e pode alcançar
até 5mm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver o campo “Descrição do catalogador”.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 39x9; 38x10(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3860
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático abrasão;
partes faltantes.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante e/ou coletor: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local de fabricação e/ou coleta: 46, Rue du Bac, 46 -Paris,
França.
c. Data da fabricação e/ou coleta: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 650
b. Descrição do modelo didático: O modelo didático é uma peça
com vários encaixes, suas dimensões foram ampliadas em 0,53x0,13
cm do tamanho real. O opérculo e a coifa separam-se da cápsula que
se abre com um corte mediano para mostrar a columela, esporos, etc.
c. Página do catálogo: Página 96.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 115 francos (fr).
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das “Muscinées”, formado por um
conjunto de 17 (dezessete) modelos didáticos. Dentre os modelos
didáticos, só um encontra-se na coleção de modelos didáticos de
Botânica do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados pela
empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse
material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emereciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica. Na imagem a seguir
é possível identificar o modelo didático na exposição:
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição do MLJB em
2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático, não foi localizada a etiqueta do fabricante.
No entanto, por estudos comparativos, o desenho do modelo didático
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publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle permitiu fazer a
identificação do fabricante (figura 2).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.96.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Mousse Polytric” (Deyrolle, 1923). Para
maiores informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa
sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, o modelo
didático encontra-se na Reserva Técnica (RT). Durante o estudo do objeto
ao comparar com a imagem publicada no catálogo da empresa, o modelo
didático localizado no MLJB está incompleto.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário do MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França”
e foi adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre
as peças, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
-POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
-SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
-VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
-VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica- organografia; quadros sinóticos
ilustrados de fanerógamos. 4ª ed. rev. e ampl. - Viçosa: UFV, 2003.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 13/06/2006 e catalogado em
01/08/2005.
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18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Modelo didático com suas partes dissociadas;
- Em 2016, o modelo didático esteve em exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle.1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.87.

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:090

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:090
b. Número do inventário MLJB: 3742
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático do desenvolvimento do mofo
(DEYROLLE,1924).
c. Denominação do MLJB: Réplica do Ciclo da Vida de um
Zigomiceto.
d.
Classificação
biológica
MLJB:
Reino:
Fungi;
Divisão:Amastigomycota;
Sub-divisão:
Zygomycotina;
Classe:Zigomycetes.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático sobre o
desenvolvimento do fungo, com peças infixas, as peças infixas com
formato circular na parte superior. O modelo didático encontra-se
sobre uma base de formato retangular. Com identificação do
fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: A réplica mostra o ciclo de vida de
Rhyzopus com a fase sexuada e assexuada.A fase sexuada requer 2
micélios geneticamente distintos. Estes se diferenciam para formar os
progametângios, em seguida os gametângios são formados por
septos difusos. Após a plasmogamia dá origem ao zigosporângio
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jovem que sofre maturação. Quando maduro apresenta uma massa
negra e verrugosa. Em seguida, sofre cariogamia (fusão dos núcleos)
e meiose. O zigosporângio germina e dá origem ao esporangióforo,
que libera os esporangiosporos. Os esporangiosporos na reprodução
assexuada germinar dando origem a hifas somáticas. Estas se
diferenciam em esporangióforo, que irá liberar esporangiosporos,
fechando assim o ciclo.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 11 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1 a 10: Peça infixa, em formato de
haste, na parte superior redondo. Parte 11: Base do modelo didático.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 46 x 41; 46 x 41(MLB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE DEYROLLE/46,
RUE DU RAC,46/PARIS./3742
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Francês ; Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE
DEYROLLE/46, RUE DU RAC,46/PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
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b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 645.
b. Descrição do modelo didático: Modelo didático de Reprodução
do Fungo.O modelo didático propõe apresentar o ciclo de germinação
do Oomycéte mucoriné, a espécie desse fungo se alimenta de
animais, vegetais, parasitas e outros fungos que estão em
decomposição no solo. As partes representadas no modelo didático
são: As hifas; os filamentos dos espongiários em várias fases de seu
desenvolvimento; Columela; Esporos; O ovo em desenvolvimentos e
a Germinação do fungo.
c. Página do catálogo: Página 98.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 245 francos (fr).
f. Tamanho: Altura aproximada de 48x35 c.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo Champignons. O fabricante
produziu quatro modelos didáticos desse grupo. Na coleção de
botânica do MLJB foi localizado um modelo didático. Ao comprar os
modelos didáticos fabricados pela empresa vinha acompanhado por
uma legenda explicativa, mas esse material não foi identificado no
acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1931; 1934;14/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
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d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano (figura 1).
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão
Emerenciano (APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos ao modelo didático foi localizada a etiqueta do fabricante. Além
disso, foi realizado estudos comparativos com o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.98.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Développement D’une Moisussure”
(Deyrolle, 1923). O grupo Botânico do modelo didático é dos Champignons.
Para maiores informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de
pesquisa sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na exposição do MLJB (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
- ALEXOPOULOS, C. J.; MIMS, C. W. Introductory Mycology. New York; Jonh
Willey, 1979.KENDRICK, - B. The Fifth Kingdom. 2ª. Canadá: Focus Information
Group, 1992.MUCHOVEJ, J. J.; MUCHOVEJ, R. - M. C. Nocões Básicas de
Micologia. Viçosa: Folha de Viçosa, 1989.
- JOLY, A.B. Botânica: Introdução à Toxonomia Vegetal. Vol.4. 13ª edição. São
Paulo: Companhia Editoira Nacional, 2002.
- RAVEN, P. A.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. 6ª edição. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 14/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
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b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na exposição;
-Na exposição “Evolução dos Seres”;Montagem e Curadoria:
Severino Ribeiro; Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 30/12/2020.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.98.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.

726

Nº da ficha: 091

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:091
b. Número do inventário MLJB: 3856
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático do Óvulo Ortotrópico
(DEYROLLE,1924).
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Ovo Ortrópodo.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático sobre o Óvulo
Ortotrópico, com peças fixas, desenho feito sobre uma placa de metal,
suspenso por uma haste sobre uma base de forma quadrangular, com
identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Nos óvulos ortrópodos a micrópila,
saco embrionário, hilo e calaza encontram-se no prolongamento da
mesma linha reta; a micrópila voltada para cima. Na natureza, tais
estruturas variam em dimensão conforme a espécie em questão,
porém não excedem 4mm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
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b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 46x20; 41x26(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE DEYROLLE/46,
RUE DU RAC,46/PARIS/3856
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrito
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Francês; Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE
DEYROLLE/46, RUE DU RAC,46/PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais, base com abrasão, tecido com manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 747
b. Descrição do modelo didático: Nesse óvulo, o hilo está próximo
ao calázio e ao mesmo tempo oposto à micrópila. Vemos o funículo, o
saco embrionário, a nucela, os tegumentos sobre uma base.
c. Página do catálogo: Página 90.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 46 francos (fr).
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo Gineceu e Androceu. O fabricante
produziu seis modelos didáticos desse grupo. Na coleção de botânica
do MLJB foram localizados três modelos didáticos. Ao comprar os
modelos didáticos fabricados pela empresa vinha acompanhado por
uma legenda explicativa, mas esse material não foi identificado no
acervo do MLJB. Além disso, foi identificado na fonte de estudo que o
modelo didático catalogado fazia parte de um conjunto com um total
de 3 itens. A compra poderia acontecer separadamente. Desse
conjunto, localizamos no MLJB dois modelos didáticos.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/404652/718
b. Denominação: Angiospérmica (óvulo)
c. Descrição do modelo didático: Modelo de anatomia vegetal óvulo de angiospérmica - utilizado em contexto das práticas
pedagógicas de Ciências Naturais. Trata-se de um modelo aumentado
cerca de 1500 vezes, feito a partir do recorte de uma fina chapa
metálica (zinco), pintada. Está montado num eixo móvel/rotativo que
assenta numa base rectangular (20 cm x 15 cm) de madeira pintada
de preto. Trata-se de um óvulo ortótropo: o hilo (este é a porção
terminal do funículo (pedúnculo que liga o óvulo - e, mais tarde, a
semente - à placenta), sendo o lugar onde, mais tarde a semente se
destaca do fruto), a calaza (parte basal do nucelo - tecido nutritivo do
óvulo das Angiospermas que envolve o saco embrionário - que se liga
ao funículo) e o micrópilo (pequena abertura na extremidade superior
do óvulo, sendo geralmente por ela que penetra o tubo polínico) estão
numa mesma linha recta. Observa-se o tegumento, ou casca, formado
por duas camadas de células esverdeadas: a primina, mais externa, e
a secundina, mais interna, que rodeia o nucelo (amarelo), juntando-se
e constituindo o funículo (o qual se liga à placenta, o local na parede
do ovário onde o óvulo se fixa e por onde, mais tarde, a semente se
liga ao fruto). No nucelo é possível observar o saco embrionário
germinado (gametófito feminino ou megagametófito), que é na parte
fértil do óvulo e dentro do qual se observam oito núcleos, em sete
células haplóides, distribuídas por três regiões: três células mais
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afastadas do micrópilo - as antípodas -, possuem um núcleo cada uma;
outras três células mais próximas do micrópilo, também com um
núcleo cada uma e distribuídas de modo que fiquem duas - as
sinergídeas - a rodear a oosfera; ainda, uma grande célula central, o
mesocisto, que contém os dois núcleos polares.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária de Pedro Nunes.
e. Produções: Les Fils d'Émile Deyrolle; Paris, França; Casa editora
f. Tamanho: Altura 45 cm; Comprimento 15 cm; Largura 20 cm
g. Materiais: Metal Madeira.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo
didático semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis
Jacques Brunet.
b. Data associada: 1931; 1934;14/02/2006 (inventário); 2016
(exposição).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano (figura 1). Ao
visualizar a figura 1 é possível identificar que o conjunto do óvulo estava com
três modelos didáticos. Atualmente, só há 2 modelos didáticos no MLJB.
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos ao modelo didático foi localizada a etiqueta do fabricante. Além
disso, foi identificado informações sobre o modelo didático publicado no
catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.90.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Ovule orthotrope” (Deyrolle, 1923). O
grupo Botânico do modelo didático é dos Gineceu e Androceu. Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na reserva técnica do MLJB (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library, 1974. 207p.
VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por
Ubirany Ferreira. A data de cadastramento foi 09/03/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
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- O conjunto de modelos didáticos que estava representando estava
completo.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Coleção do modelo didático incompleta;
- Em 2016, o conjunto a qual o modelo didático estava representando
encontrava-se incompleto;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.90.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 092

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:092
b. Número do inventário MLJB: 3854
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático do Óvulo campilótropo
(DEYROLLE,1924).
c. Denominação do MLJB: Réplica de um Óvulo Anfítropo.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático sobre o Óvulo
campilótropo, com peças fixas, desenho feito sobre uma placa de
metal, suspenso por uma haste sobre uma base de forma
quadrangular, com identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Na natureza, tais estruturas
variam em sua dimensão conforme a espécie, porém tendem a não
exceder 4mm. Nos óvulos anfítropos o eixo é reto, mas paralelo a
placenta; o funículo, encurvado junto ao óvulo, parece inserido na sua
parte média.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 40x20; 37x26(MLJB).
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE DEYROLLE/46,
RUE DU RAC,46/PARIS./3854
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e escrito
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico/Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Francês; Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE
DEYROLLE/46, RUE DU RAC,46/PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas digitais, base com abrasão, tecido com manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 437
b. Descrição do modelo didático: como no ortotrópico, não há rafe
e o hilo é vizinho do calaze. Mas o nucelo é dobrado sobre si mesmo
de modo a trazer a micrópila para a vizinhança do calaze.
c. Página do catálogo: Página 90.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 46 francos (fr).
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo Gineceu e Androceu. O fabricante
produziu seis modelos didáticos desse grupo. Na coleção de botânica
do MLJB foram localizados três modelos didáticos. Ao comprar os
modelos didáticos fabricados pela empresa vinha acompanhado por
uma legenda explicativa, mas esse material não foi identificado no
acervo do MLJB. Além disso, foi identificado na fonte de estudo que o
modelo didático catalogado fazia parte de um conjunto com um total
de 3 itens. A compra poderia acontecer separadamente. Desse
conjunto, localizamos no MLJB dois modelos didáticos.
14.2 Base de dados Wolrd Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/404652/720
b. Denominação: Angiospérmica (óvulo)
c. Descrição do modelo didático: Modelo de anatomia vegetal óvulo de angiospérmica - utilizado em contexto das práticas
pedagógicas de Ciências Naturais. Trata-se de um modelo aumentado
cerca de 1500 vezes, feito a partir do recorte de uma fina chapa
metálica (zinco), pintada. Está montado num eixo móvel/rotativo que
assenta numa base rectangular (20 cm x 15 cm) de madeira pintada
de preto. Observam-se as mesmas estruturas que no modelo
ME/404652/718 (cf.). No entanto, trata-se de um óvulo campilótropo:
o óvulo encontra-se recurvado e o micrópilo e a calaza aproximam-se
num mesmo plano horizontal.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária de Pedro Nunes.
e. Produções: Les Fils d'Émile Deyrolle; Paris, França; Casa editora
f. Tamanho: Altura 45 cm; Comprimento 15 cm; Largura 20 cm
g. Materiais: Metal Madeira.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo
didático semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.Ginásio
Pernambucano
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b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934)
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano (figura 1). Ao
visualizar a figura 1 é possível identificar que o conjunto do óvulo estava com
três modelos didáticos. Atualmente, só há 2 modelos didáticos no MLJB.
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
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Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático não foi localizada a etiqueta do fabricante.
Além disso, foi realizado estudos comparativos com o desenho do modelo
didático publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle (figura
3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.90.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Ovule campylotrope” (DEYROLLE,
1923). O grupo Botânico do modelo didático é dos Gineceu e Androceu. Para
maiores informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa
sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, durante o desenvolvimento da dissertação, encontrase na reserva técnica do MLJB (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
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SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library, 1974. 207p.
VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 09/03/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
- O conjunto de modelos didáticos que estava representando estava
completo.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Coleção do modelo didático incompleta;
- Em 2016, o conjunto a qual o modelo didático estava representando
encontrava-se incompleto;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.90.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 093

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
3746
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

3747

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:093.
b. Número do inventário MLJB: 3746;3747.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático da flor de trigo
(DEYROLLE,1924).
c. Denominação do MLJB: N.3746: Réplica de Espigueta de
Poaceae; N.3747: Réplica de Partes de uma espigueta de Poaceae.
d. Classificação biológica MLJB: N.3746; N.3747: Reino: Plantae;
Divisão: Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelos didáticos da flor de trigo,
apresentados em duas partes. A primeira parte, com peças de
encaixes, com partes faltantes, com três folhas com partes superior
pontiagudas, com três hastes, de formato curvados, cada haste com
um objeto em formato retangular, na parte frontal, uma haste com uma
peça infixa com formato curvada, sobre uma base de formato
quadrangular. Na segunda parte, com peças de encaixes, com partes
faltantes, com três hastes, de formato curvado, cada uma haste de
formato reto, na parte de trás, uma parte do modelo didático, em
formato redondo, com pelos, na sua parte superior. O modelo está
sobre uma base de formato retangular.
b. Descrição do inventário MLJB: N.3746: Detalhe de espigueta de
uma Poaceae, evidenciando o padrão característico desta família, ou
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seja, três estames com anteras versáteis e filetes alongados e
estigmas bivariados e plumosos. Tal estrutura pode ser encontrada em
plantas da família Gramínia ou Poaceae. Ex: milho, cevada etc.
N.3747: Na estrutura observa-se uma flor bissexual de Poaceae
composta por três estames ovário súpero e estigmas plumosos.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: N.3746: Parte 1 a 2: Folhas de formato
convexo; Parte 3 a 5: Hastes, curvadas, com objeto espetado em
formato retangular, na parte superior; Parte 6: Parte infixa com duas
pontas na parte superior; Parte 7: Peça infixa, com formato convexo,
com formato na parte superior; Parte 8: Parte do modelo fixo sobre a
base. N.3747: Parte 1 a 3: Hastes, curvadas, com objeto espetado em
formato retangular, na parte superior; Parte 4: Peça de formato circular
com pelos na parte superior; Parte 5: Parte do modelo fixo sobre a
base.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3746: 46x36; 46x36; N.3747: 46x20; 46X20.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Tecido.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3746;3747
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrita
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: N.3746; N.3747: Modelos
peças faltantes; com base não original, com abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
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ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 312
b. Descrição do modelo didático: Os modelos didáticos são
formados por uma espiga de trigo composta por uma flor que se
separa da glumela, estames e pistilos. Seu tamanho corresponde a
0,43x0,14 cm e está sobre uma base. O valor de cada modelo era de
170 francos (CATÁLOGO, 1923).
c. Página do catálogo: Página 90.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 170 francos (fr).
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das flores monocotiledôneas. O
fabricante produziu cinco modelos didáticos desse grupo. Na coleção
de botânica do MLJB foram localizados três modelos didáticos. Ao
comprar os modelos didáticos fabricados pela empresa vinha
acompanhado por uma legenda explicativa, mas esse material não foi
identificado no acervo do MLJB. Além disso, foi identificado na fonte
de estudo que o modelo didático catalogado fazia parte de um conjunto
com um total de 2 itens.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet. Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934)
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, exdiretor do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático
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16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do Colégio Pernambucano (figura 1). Ao
visualizar a figura 1 é possível identificar que o conjunto do óvulo estava com
três modelos didáticos. Atualmente, só há 2 modelos didáticos no MLJB.
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nos estudos ao modelo didático foi localizada a etiqueta do fabricante. Além
disso, foi realizado estudos comparativos com o desenho do modelo didático
publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.90.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Fleur de Blé” (Deyrolle, 1923). O grupo
Botânico do modelo didático é das flores monocotiledôneas. Durante a
consulta a essa fonte foi levantada a hipótese de que o modelo didático de
N.3746 está com uma parte infixa que não pertence ao objeto. Para maiores
informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o
modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos (N.3746,
N.3747) estão preservados na Reserva Técnica (RT). Ao consultar o
inventário museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de
estarem com números de tombos distintos não há informações que as duas
partes compunham um único modelo didático, conforme é apresentado no
catálogo da empresa. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos
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catalogar as duas partes juntas, conforme o modelo didático era
comercializado.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library, 1974. 207p.
VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 09/03/2005 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
- O conjunto de modelos didáticos que estava representando estava
completo.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.87.

Tipologia de referência: Imagem.
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Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 094

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
3850
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

3855

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:094.
b. Número do inventário MLJB: 3850;3855.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático da flor fêmea e macho
(DEYROLLE,1924).
c. Denominação do MLJB: N.3850: Réplica de uma Escama
Ovulífera de Gimnosperma em Momento de Fecundação; N.3855:
Réplica de um Estame de Angiosperma Primitiva.
d. Classificação biológica MLJB: N.3850; N.3855: Reino: Plantae;
Divisão: Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelos didáticos de uma flor fêmea e
macho, em gesso, representado em duas partes. O primeiro modelo,
na parte superior com uma parte pontiaguda, nas laterais, com formato
arredondado, abaixo, no lado esquerdo, uma parte pontiaguda, no lado
direito, com uma parte da flor, com um corte ao meio, que é possível
visualizar de forma de didática a seção da flor representada, sobre uma
haste em uma base. Na segunda parte, o modelo didático tem um
formato arredondado na parte superior, mais abaixo de forma
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abaulada, com um corte de formato vertical que é possível ver de forma
didática a parte interna do modelo didático da flor representada, sobre
uma haste em uma base. Ambas as partes, sem identificação do
fabricante. b. Descrição do inventário MLJB: N.3850: Escama
ovulífera com dois óvulos basais e laterais, sendo um recebendo dos
gametófitos masculinos para efetuação de fecundação.N.3855:
Réplica de um estame angiosperma primitiva evidenciando a
deiscência vertical das anteras e o conectivo espesso. Quando nos
referimos a dimensão do estame, deve-se ressaltar que entre os
gimnospermas esta estrutura vai sofrer variações conforme a espécie.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: N.3850 e N.3855: 1 parte:
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: N.3850: 32x10; 32x10; N.3855: 28x13; 26X11.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso; Madeira; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3850;3855.
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita.
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrita
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: N.3850; N.3855: Modelos
peças em base original e com suas partes dissociadas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
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b. Local de fabricação e/ou coleta: 46, Rue du Bac, 46 -Paris,
França.
c. Data da fabricação e/ou coleta: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 768
b. Descrição do modelo didático: Este modelo é representado em
duas partes: a flor masculina mostrando os grãos de pólen prontos para
escapar; flor feminina separada do gatinho, um óvulo é seccionado e
mostra os tegumentos, a micrópila, a nucela, o saco embrionário, a
oosfera.
c. Página do catálogo: Página 92.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 115 francos (fr).
f. Tamanho: Não informado.
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo das fanerógamas de
gimnospermas. O fabricante produziu um modelo didático desse grupo.
Na coleção de botânica do MLJB foi localizado o único modelo didático
fabricado pela empresa. Ao comprar os modelos didáticos fabricados
pela empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas
esse material não foi identificado no acervo do MLJB. Além disso, foi
identificado que o modelo didático catalogado fazia parte de um
conjunto com um total de 2 itens.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet. Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934)
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
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d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr. Ricardo
da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano e estavam com
duas partes (figura 1). Ao visualizar a figura 1 é possível identificar que as
duas partes do pinho silvestre estavam juntas. Atualmente, eles estão
dissociados na coleção do MLJB.
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão
Emerenciano (APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição na própria instituição museológica (figura 2).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB, em 2016.
3850

3855

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos ao modelo didático não foi localizada a etiqueta do fabricante.
Além disso, foi realizado estudos comparativos com o desenho do modelo
didático publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle (figura
3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.90.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Pin Sylvestre” (Deyrolle, 1923). O grupo
Botânico do modelo didático é das fanerógamas de gimnospermas. Para
maiores informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa
sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos (N.3800,
N.3855) estão preservados na Reserva Técnica (RT). Ao consultar o
inventário museológico do MLJB foi identificado que os modelos além de
estarem com números de tombos distintos não há informações que as duas
partes compunham um único modelo didático, conforme é apresentado no
catálogo da empresa. Durante o preenchimento dessa ficha decidimos
catalogar as duas partes juntas, conforme o modelo didático era
comercializado.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library, 1974. 207p.
VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
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Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/03/2006 (N. 3800), 09/03/2006
(N.3855) e ambos catalogados no dia 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas;
- O conjunto de modelos didáticos que estava representando estava
completo.
b. Depois da musealização:
- Modelo didático dissociados 2005;
- Objeto inventariado, em 2006;
- Partes do modelo didático dissociado;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.92.

Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.
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Nº da ficha:095

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
3841
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

3842

2908

3843

3848

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:095
b. Número do inventário MLJB: 3841;3842;3843;2908;3848
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático de uma Germinação de uma
planta monocotiledônea (DEYROLLE,1924).
c. Denominação do MLJB: N. 3841: Réplica de Cariopse em
Germinação; N.3842: Réplica de Cariopse em Germinação Após
Amolecimento e Intumescimento; N.3843: Réplica de Cariopse em
Estágio Progressivo de Germinação; N.2908: Réplica de uma
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4.

5.

6.

7.

8.

Semente de Monocotiledônea em Germinação; N. 3848: Réplica de
Cariopse em Estádio Progressivo de Germinação.
d. Classificação biológica MLJB: N. 3841;3842;3843;2908;3848:
Reino: Plantae Divisão: Magnoliphyta Classe: Liliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Conjunto de cinco modelos didáticos
sobre a fase de germinação de planta monocotiledônea. Todos sobre
uma base quadrangular.
b. Descrição do inventário MLJB: N. 3841: A semente está em
estágio inicial de germinação e intumescimento, por causa da
hidratação, o que provoca a ruptura do tegumento; N. 3842: A radícula
perfura a coleorriza e aprofundando-se no solo, cobre-se de pêlos
absorventes; após um pequeno período funcional, atrofia-se, sendo
substituída por novas raízes, que irão formar as raízes fasciculadas,
típicas das monocotyledoneae; N. 3843: Neste estágio há um
alongamento do epicótilo, acima da inserção do cotilédone, de modo
que este permanece soterrado. Nesta etapa já há aparecimento dos
prófilos; N. 2908: A réplica desta estrutura evidencia uma cariopse da
família Poceae ( Gramineae ), provavelmente o milho (Zea Mays) no
estágio inicial de sua germinação. É possível visualizar também as
raízes iniciais e cotilédones. N. 3848: Neste estágio a coleóptila
desenvolve-se em direção a luz, para cima, deixando posteriormente,
as primeiras folhas aparecerem.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
Partes ou componentes
a. Número de partes: N. 3841;3842;3843;2908;3848: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição:
N. 3841: 26x15;32x15;
N.3842:25X16;25X16;
N.3843:36,5X24; 33X25;
N.2908: 47x12;45x13;
N.3848:45x15;35x22.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Gesso.
b. Técnica: Escultura.
Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: 3841;3842;3843;2908;3848
b. Tipo de marca/inscrição: Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Manuscrito
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
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e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelos com manchas;
Com base não original; Com abrasão.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica (N.3841;3842;2908);
Exposição (N.3843;3848).
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 420
b. Descrição do modelo didático: Os cinco modelos didáticos
representam as principais fases da germinação, iniciada pela gema; a
radícula, o talo, seu desenvolvimento; um dos grãos é cortado para
mostrar o cotilédone, o endosperma farináceo. Todos os modelos
didáticos estão sobre uma base de formato quadrangular.
c. Página do catálogo: Página 91.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
e. Valor de compra: 385 francos (fr).
f. Tamanho: Variado entre 13 e 42 centímetros (cm).
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo da germinação. O fabricante
produziu dois modelos didáticos desse grupo. Todos eles encontramse na coleção do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados
pela empresa vinha acompanhado por uma legenda explicativa, mas
esse material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
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Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/404652/705; ME/404652/706;
ME/404652/707; ME/404652/708; ME/404652/709.
b. Denominação: Germinação de trigo.
c. Descrição do modelo didático: ME/404652/705: Semente de trigo
(Monocotiledônea), em germinação. Modelo em estafe (material de
construção obtido por moldagem de gesso cozido, sobre fibra de
cânhamo ou sisal), colorido. O modelo está fixado num suporte
metálico que assenta numa base quadrada de madeira coberta com
"vieux chêne", com moldura trabalhada na face superior. São visíveis:
tegumento (amarelo), radículas, caulículo, gêmula, coleóptilo e
cotilédone (brancos). Trata-se de um modelo ampliado 10 vezes;
ME/404652/706: Semente de trigo (Monocotiledônea), em germinação
(fase seguinte à do modelo ME/404652/705). Modelo em estafe
(material de construção obtido por moldagem de gesso cozido, sobre
fibra de cânhamo ou sisal), colorido. O modelo está fixado num suporte
metálico que assenta numa base quadrada de madeira coberta com
"vieux chêne", com moldura trabalhada na face superior. São visíveis:
tegumento (amarelo), raízes (duas laterais e uma central, mais
desenvolvida (evidenciando a zona pilosa, com pelos radiculares, e
coifa), caulículo, coleóptilo e cotilédone (brancos). Trata-se de um
modelo ampliado 10 vezes; ME/404652/707: Semente de trigo
(Monocotiledônea), em germinação (fase seguinte à do modelo
ME/404652/706). Modelo em estafe (material de construção obtido por
moldagem de gesso cozido, sobre fibra de cânhamo ou sisal), colorido.
O modelo está fixado num suporte metálico que assenta numa base
quadrada de madeira coberta com "vieux chêne", com moldura
trabalhada na face superior. São visíveis: Tegumento (amarelo),
raízes (duas laterais e uma central, mais desenvolvida, evidenciando
a zona pilosa, com pelos radiculares, e coifa, calículo, coleóptilo e
cotilédone (brancos). A semente está seccionada em corte
longitudinal, mostrando o endosperma (branco). Trata-se de um
modelo ampliado 10 vezes; ME/404652/708: Semente de trigo
(Monocotiledônea), em germinação (fase seguinte à do modelo
ME/404652/707). Modelo em estafe (material de construção obtido por
moldagem de gesso cozido, sobre fibra de cânhamo ou sisal), colorido.
O modelo está fixado num suporte metálico que assenta numa base
quadrada de madeira coberta com "vieux chêne", com moldura
trabalhada na face superior. São visíveis: Tegumento (amarelo),
enrugado devido ao consumo do endosperma, raízes fasciculadas,
evidenciando esboços de raízes adventícias, com extremidades
cortadas. Caulículo, coleoptilo com folícolas terminais esverdeados.
Trata-se de um modelo ampliado 10 vezes. ME/404652/709: Semente
de trigo (Monocotiledônea), em germinação (fase seguinte à do
modelo ME/404652/708). Modelo em estafe (material de construção
obtido por moldagem de gesso cozido, sobre fibra de cânhamo ou
sisal), colorido. O modelo está fixado num suporte metálico que
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assenta numa base quadrada de madeira coberta com "vieux chêne",
com moldura trabalhada na face superior. São visíveis: Tegumento
(amarelo), muito enrugado devido ao consumo do endosperma, raízes
fasciculadas, com raízes adventícias, com extremidades cortadas.
Caule cortado na extremidade, evidenciando folhas terminais
esverdeadas. Trata-se de um modelo ampliado 10 vezes.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária de Pedro Nunes
e. Produções: Les Fils d'Émile Deyrolle; Paris, França; Fabricante.
f. Tamanho: ME/404652/705: Altura 30 cm; Comprimento 24 cm;
Largura 24 cm; ME/404652/706: Altura 31 cm; Comprimento 24 cm;
Largura 24 cm; ME/404652/707: Altura 38 cm; Comprimento 24 cm;
Largura 24 cm;
ME/404652/708: Altura 49 cm; Comprimento 24 cm; Largura 24 cm;
ME/404652/709: Altura 49 cm; Comprimento 24 cm; Largura 24 cm.
g. Materiais: Madeira; Metal; Mineral\Gesso [estafe]|br$.
h. Observações: Modelo para ser usado nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934)
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, exdiretor do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.

760

16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano (figura 1). Ao
visualizar a figura 1 é possível identificar o conjunto de germinação.
Atualmente, o conjunto de modelos didáticos estão completos.
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição e reserva técnica (N.2908) na própria instituição
museológica. Na imagem a seguir é possível identificar o modelo didático na
exposição:
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, na reserva técnica no MLJB,

em 2016.
3841

3842

3843

2908

3848

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
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Nos estudos ao modelo didático não foi localizada a etiqueta do fabricante.
Além disso, foi realizado estudos comparativos com o desenho do modelo
didático publicado no catálogo da empresa Les Fils D’Émile Deyrolle (figura
3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.91.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Germination d’une plante
monocotylédone (Blé)” (DEYROLLE, 1923). O grupo das germinações.Para
maiores informações veja o campo 14 “Consulta a outras fontes de pesquisa
sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos
(N.3841;3843;2908) estão preservados na Reserva Técnica (RT) e os demais
estão na exposição (N.3843;3848). Ao consultar o inventário museológico do
MLJB foi identificado que os modelos além de estarem com números de
tombos distintos não há informações de que eles foram uma coleção,
conforme é apresentado no catálogo da empresa. Durante o preenchimento
dessa ficha decidimos catalogar os cinco modelos didáticos, conforme era
comercializado.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library, 1974. 207p.
VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 06/03/2005 (N.3841;3842;3843);
07/02/06 (N.2908); 07/03/06 (N.3848) e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas;
- O conjunto de modelos didáticos estava completo.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o conjunto a qual o modelo didático estava representando
encontrava-se completo;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo,
parte da coleção estava na exposição e a outra na reserva técnica;
- Na exposição “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria:
Severino Ribeiro; Juscizete Lima;Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.91.

Tipologia de referência: Imagem.
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Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. Imagens do modelo didático
3841

3842

3843

2908

3848

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.

3841

3842

3843

2908

3848

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:096

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
3846
3847
c. Coleção: Les Fils d'Émile Deyrolle.

3849

3845

3769

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:096.
b. Número do inventário MLJB: 3846;3847;3845;3849;3769
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Modelo didático de uma Germinação de uma
planta dicotiledônea (DEYROLLE,1924).
c. Denominação do MLJB: N. 3846: Réplica de Cotiledone de
Feijoeiro; N.3847: Réplica de uma Semente de Feijoeiro em Estágio
Inicial de Germinação; N.3845: Réplica de uma Semente de Feijoeiro
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em Estágio Inicial de Germinação; N.3849: Réplica de uma Semente
de Feijoeiro em Estágio Avançado de Germinação; N. 3769: Réplica
de uma Plântula de Dicotiledônea.
d. Classificação biológica MLJB: N. 3846;3847;3845;3849;3769:
Reino: Plantae Divisão: Magnoliophyta Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Conjunto de cinco modelos didáticos
sobre a fase de germinação de uma planta dicotiledônea, feijoeiro.
Todos sobre uma base quadrangular. Dentre eles, dois modelos
didáticos com identificação do fabricante e do objeto (N.3845;3849).
b. Descrição do inventário MLJB: N. 3846: Cotilédone de um
feijoeiro, evidenciando a zona de radícula e embrião.; N. 3847: A
radícula exterioriza-se em direção geotrópica positiva; o caulícuto
expõe-se num geotropismo negativo, elevando os cotilédones acima
do solo.; N. 3845: A radícula exterioriza-se, bem como a região
correspondente ao caule.; N. 3849: A gêmula desenvolve-se,
formando as folhas permanentes; a radícula transforma-se em raiz; o
caulículo, em hipocótilo e a seguir, na base do caule atrofiam-se e
caem; a gêmula origina o epicótilio e o caule propriamente dito com
folhas; N. 3769: Plântula de feijoeiro evidenciando um par de folhas
cotiledonares hipocótilo (abaixo dos cotilédones) o epicótilo (acima do
cotiédone) e as folhas da gêmula encerrando o ápice do caulinar. c.
Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: N. 3846;3847;3845;3849;3769: 1 parte.
b. Descrição das partes: Ver descrição do catalogador.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição:
N. 3846: 32x20;29x15
N.3847:37x20;34x15;
N.3845:36,5x24;103x8;
N.3849: 37x21;43x15;
N.3769:60x25;32x12.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Madeira; Gesso.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: N3845: ANOTAMIE
VÉGÉTALE/OVULE INVERSE/OU ANATROPE/ LES FILS D’ÉMILE
DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS; N3849: ANOTAMIE
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VÉGÉTALE/OVULE RECOURBÉ/OU CAMPYLOTROPE/ LES FILS
D’ÉMILE DEYROLLE, 46, RUE DU BAC, PARIS.
Etiqueta 2:
LES FILS D’ÉMILE DEYROLLE/46, RUE DU
RAC,46/PARIS.3846;3847;3845;3849;3769.
b. Tipo de marca/inscrição: Etiqueta e Escrita
c. Técnica da marca/inscrição: Gráfico e Manuscrita.
d. Idioma da marca/inscrição: Francês; Século XX.
e. Tradução da marca/inscrição: LES FILS D’ÉMILE
DEYROLLE/46, RUE DU RAC,46/PARIS.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelos com manchas;
abrasão; com base não original; manchas nas etiquetas; pontos de
oxidação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica (N.3849;3847;3846);
Exposição (N.3845;3769).
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
b. Local do fabricante: 46, Rue du Bac, 46 -Paris, França.
c. Data de fabricação: Ano de 1923.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
a. Número do inventário: 421
b. Descrição do modelo didático: Esses cinco modelos ampliados
fornecem as principais fases da germinação de uma planta
dicotiledônea, mostrando: um grão cortado longitudinalmente
mostrando a gêmula, o desenvolvimento da radícula e do caule, a raiz
é coberta por pelos absorventes, aparecem as primeiras folhas,
também como cotilédones, e a planta no final da germinação.
c. Página do catálogo: Página 91.
d. Fabricante: Les Fils d'Émile Deyrolle.
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e. Valor de compra: 385 francos (fr).
f. Tamanho: Variado entre 15 a 62 centímetros (cm).
g. Data de fabricação: ano de 1923.
h. Observação: Em consulta ao catálogo é possível identificar que o
modelo didático pertence ao grupo da germinação. O fabricante
produziu dois modelos didáticos desse grupo. Todos eles encontramse na coleção do MLJB. Ao comprar os modelos didáticos fabricados
pela empresa vinham acompanhados por uma legenda explicativa,
mas esse material não foi identificado no acervo do MLJB.
14.2 Base de dados World Museu
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
a. Número de tombo: ME/404652/700; ME/404652/701;
ME/404652/702; ME/404652/703; ME/404652/704.
b. Denominação: Germinação de trigo.
c. Descrição do modelo didático: ME/404652/700: Cotilédone de
semente de feijoeiro (Dicotiledónea), revelando o embrião, antes da
germinação. Modelo em estafe (material de construção obtido por
moldagem de gesso cozido, sobre fibra de cânhamo ou sisal), colorido.
O modelo está fixado num suporte metálico que assenta numa base
quadrada de madeira coberta com "vieux chêne", com moldura
trabalhada na face superior. São visíveis: no embrião, as plúmulas
(esverdeadas), a radícula (branca), o hipocótilo (branco); o
endosperma (esverdeado), o hilo (branco) e o tegumento (castanho).
Trata-se de um modelo ampliado 10 vezes; ME/404652/701: Semente
de feijoeiro (Dicotiledónea), no início da germinação (fase seguinte à
do modelo ME/404652/0700). Modelo em estafe (material de
construção obtido por moldagem de gesso cozido, sobre fibra de
cânhamo ou sisal), colorido. O modelo está fixado num suporte
metálico que assenta numa base quadrada de madeira coberta com
"vieux chêne", com moldura trabalhada na face superior. São visíveis:
radícula (branca) em desenvolvimento, os sulcos que individualizam
os dois cotilédones, o endosperma (esverdeado), o hilo (branco) e o
tegumento (castanho) que cobre praticamente toda a semente. Tratase de um modelo ampliado 10 vezes; ME/404652/702: emente de
feijoeiro (Dicotiledónea), em germinação (fase seguinte à do modelo
ME/404652/701). Modelo em estafe (material de construção obtido por
moldagem de gesso cozido, sobre fibra de cânhamo ou sisal), colorido.
O modelo está fixado num suporte metálico que assenta numa base
quadrada de madeira coberta com "vieux chêne", com moldura
trabalhada na face superior. São visíveis: radícula bem desenvolvida
(branca), mostrando a zona apical (coifa), a zona pilosa, com pelos
radiculares e pequenas raízes secundárias em desenvolvimento, os
sulcos que individualizam os dois cotilédones (esverdeados), o
endosperma (esverdeado) e o tegumento (castanho) que cobre
praticamente toda a semente. Trata-se de um modelo ampliado 10
vezes. ME/404652/703: Semente de feijoeiro (Dicotiledónea), em
germinação (fase seguinte à do modelo ME/404652/702). Modelo em
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estafe (material de construção obtido por moldagem de gesso cozido,
sobre fibra de cânhamo ou sisal), colorido. O modelo está fixado num
suporte metálico que assenta numa base quadrada de madeira
coberta com "vieux chêne", com moldura trabalhada na face superior.
São visíveis: raiz principal bem desenvolvida (branca), com raízes
secundárias, mostrando as zonas apicais (coifas), as zonas pilosas,
com pelos radiculares e outras pequenas raízes secundárias em
desenvolvimento, entre os dois cotilédones (esverdeados), separados,
erguidos pelo hipocótilo e já desprovidos de tegumento, surgem duas
primeiras folículos (verdes), erguidas pelo epicótilo, resultantes do
desenvolvimento das plúmulas. Trata-se de um modelo ampliado 10
vezes; ME/404652/704: Plântula de feijoeiro (Dicotiledónea), em
germinação (fase seguinte à do modelo ME/404652/703). Modelo em
estafe (material de construção obtido por moldagem de gesso cozido,
sobre fibra de cânhamo ou sisal), colorido. O modelo está fixado num
suporte metálico que assenta numa base quadrada de madeira
coberta com "vieux chêne", com moldura trabalhada na face superior.
São visíveis: a parte subterrânea, com a raiz principal aprumada já
bem desenvolvida (branca), com raízes secundárias (cortadas); a
parte aérea (toda verde), com os dois cotilédones acima do hipocótilo,
entre os quais se desenvolve o epicótilo, o qual termina num botão
terminal, com duas folhas, onde são bem visíveis a nervação não
paralelinérvea, típica das Dicotiledóneas. Trata-se de um modelo
ampliado 10 vezes.
d. Proprietário: ME/Escola Secundária de Pedro Nunes
e. Produções: Les Fils d'Émile Deyrolle; Paris, França; Fabricante.
f. Tamanho: ME/404652/700: Altura 32 cm; Comprimento 24 cm;
Largura 24 cm.
ME/404652/701: Altura 33 cm; Comprimento 24 cm; Largura 24 cm.
ME/404652/702: Altura 37 cm; Comprimento 24 cm; Largura 24 cm.
ME/404652/703: Altura 40 cm; Comprimento 24 cm; Largura 24 cm.
ME/404652/704: Altura 63 cm; Comprimento 24 cm;Largura 24 cm.
g. Materiais: Madeira; Metal; Mineral\Gesso [Estafe]|br$.
h. Observações: Modelo para ser usada nas atividades de Botânica.
Na fotografia da base de dados é possível visualizar o modelo didático
semelhante ao localizado no MLJB. Além disso, foi identificado a parte
do modelo didático que está faltando.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet. Ginásio
Pernambucano
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934)
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, exdiretor do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
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16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O terceiro fabricante,
localizado no acervo do Museu Louis Jacques Brunet, é a empresa Les Fils
d’Emile Deyrolle, da Família Deyrolle, oriundos da França. Um total de 63
(sessenta e três) modelos didáticos foram identificados na coleção
museológica em estudo, sendo 60 (sessenta) modelos didáticos e 3 (três)
quadros parietais, ambos os tipos usados para o ensino da disciplina de
botânica.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr.
Ricardo da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação,
identificamos que o modelo fazia parte da coleção de objetos didáticos do
antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano (figura 1).Ao
visualizar a figura 1 é possível identificar o conjunto de germinação.
Atualmente, o conjunto de modelos didáticos estão completos.
Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, temos imagens dele no MLJB, em
2016, em exposição e reserva técnica (N.2908) na própria instituição
museológica (figura 2).
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Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido exposição e reserva
técnica, no MLJB, em 2016.
3849

3769

3847;3846;3845

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.
Nos estudos ao modelo didático foi localizada a etiqueta do fabricante em
dois modelos didáticos (N.3845;3849). Além disso, foi realizado estudos
comparativos com o desenho do modelo didático publicado no catálogo da
empresa Les Fils D’Émile Deyrolle (figura 3).
Figura 3 Foto do modelo didático retirado do catálogo comercial do
fabricante

Fonte: Deyrolle, 1923, p.91.

Em consulta ao catálogo comercial do fabricante foi possível identificar que a
denominação do modelo didático é: “Germination d’une plante dicotylédone
(Haricot)” (Deyrolle, 1923). Os modelos didáticos pertencem ao grupo das
germinações. Para maiores informações veja o campo 14 “Consulta a outras
fontes de pesquisa sobre o modelo didático”.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que os modelos didáticos
(N.3846;3847;3849) estão preservados na Reserva Técnica (RT) e os demais
estão na exposição (N.3845;3769). Ao consultar o inventário museológico do
MLJB foi identificado que os modelos além de estarem com números de
tombos distintos não há informações de que eles formam uma coleção.
Durante o preenchimento dessa ficha decidimos catalogar os cinco modelos
didáticos, conforme era comercializado.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
No inventário MLJB, modelo didático teve procedência da “Paris-França” e foi
adquirido por meio de doação. Além de indicações bibliográficas sobre as
peças, a saber:
FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos, 1962, 149p.
POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library, 1974. 207p.
VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda, no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 06/03/2005 (N.3845); 07/03/06
(N.3849;3847);23/02/06 (N.3769) e catalogado em 01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca Les Fils D’Émile Deyrolle;
-Informações sobre o objeto no catálogo comercial da empresa;
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas;
- O conjunto de modelos didáticos estava completo.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o conjunto a qual o modelo didático estava representando
encontrava-se completo;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica no MLJB;
-Fotografia do modelo didático em exposição, em 2016;
- Não informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo,
parte da coleção estava na exposição e a outra na reserva técnica;
- Na exposição “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria:
Severino Ribeiro; Juscizete Lima; Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 02/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial Les Fils D’Émile Deyrolle.
Les Fils D’Émile Deyrolle .1923. Catologue Des Modèles D’anatomie Humanie
D’anatomie Comparée D’ Anatomie Végétale.p.91.
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Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório apresentado ao
Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior pelo DR. Ricardo José
da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37 fotos; Seção de Relatórios do
Período de (1923; 1931-1934).

Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Banco de dados (online).
Feijoeiro.
Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=11069. Acesso em:30/12/2020.
Germinação
de
feijoeiro:
Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=12639. Acesso em:30/12/2020.
Germinação
de
feijoeiro:
Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=12638. Acesso em:30/12/2020.
Germinação
de
feijoeiro:
Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=4395. Acesso em:30/12/2020.
Germinação
de
feijoeiro:
Disponível
em:
http://edumuseu.secgeral.mec.pt/ficha.aspx?t=o&id=12638. Acesso em:30/12/2020.

22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 18/09/2019.
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Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 15/08/2016.
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Anexo E – Fichas de catalogação dos modelos didáticos sem identificação do
fabricante.

Nº da ficha: 097

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Fabricante não identificado.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:097
b. Número do inventário MLJB: N.3867
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Parte da Flor de
Angiosperma.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Angiospermae; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de formato alongado
na parte superior, com formato circular na ponta, na parte inferior, com
um corte ao meio, com desenho de bolas em cada lada, abaixo, um
ganho em metal.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de uma parte constituinte
de uma flor de angiosperma, evidenciando o gineceu, que está
constituído de ovário, estilete e estigma.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
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b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver o campo 4
“Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 24x4; 30x5
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Bom
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
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14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
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Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 16/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Informações não localizadas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
-Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.22-23.
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:098

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica. d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Fabricante não
identificado.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:098.
b. Número do inventário MLJB: 3745.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de Flor Bissexual.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Angiospermae; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor, com parte
infixa convexa, abaixo com quatro pétalas, na parte interna, com
formato circular, sustentada por uma haste sobre uma base.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual, pentâmera,
monoclarídea. Androceu polistêmone com estames unidos num feixe.
Pelas partes constituintes e arranjo parece pertencer à família
Fabaceae.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 2 partes.
b. Descrição das partes: Parte 1: Peça infixa, na parte superior, de
formato convexo. Parte 2: Modelo didático sobre uma base. Para
maiores detalhes ver o campo 4 “Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x Largura (catalogador); Altura x Largura (MLJB).
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b. Medição: 47x18; 40x14.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Bom
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
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b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas fotos históricas, período este em que o modelo didático
era usado para as atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário o MLJB, as indicações bibliográficas sobre o objeto são:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 21/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
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18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Informações não localizadas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Catálogo comercial R.Brendel.
R.Brendel .1923. Catologue R. Brendel.p.22-23.
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha:099

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Fabricante não
identificado.

2. Numerações
a. Número da ficha catalográfica:099
b. Número do inventário MLJB: N.3868
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Parte da Flor de uma
Angiosperma
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Angiospermae; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático, com parte frontal
abaulada, no verso, com desenho de bolinhas em cada lada, na parte
inferior um gancho em metal.
b. Descrição do inventário MLJB: Parte do ovário da estrutura
anterior.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver o campo 4
“Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 10x15; 10x15.
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c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso; Metal.
b. Técnica: Modelo.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
sujidade; oxidado; quebra.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
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c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
6.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 16/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
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a. Antes da musealização:
- Informações não localizadas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.
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Nº da ficha:100

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Coleção sem fabricante
identificado.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:100.
b. Número do inventário MLJB: 3754.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de Angiosperma.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae Divisão:
Magnoliophyta Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor, com cinco
pétalas, na parte superior e inferior, de formato alongado, sustentada
por parte retorcida em uma hasta. Sem base e sem identificação
fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor monoclamídea, estaminada,
actinomorfa com anteras rimosas longitudinalmente.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver o campo 4
“Descrição do catalogador”.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 41x6;41x6
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Gesso
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem base
original.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Exposição.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
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15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas fotos históricas, período este em que o modelo didático
era usado para as atividades pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição, no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na exposição do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
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Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Fabricado pela marca R.Brendel;
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na exposição do MLJB;
-Na exposição “Evolução dos Seres”; Montagem e Curadoria:
Severino Ribeiro; Juscizete Lima; Adson Rodrigues.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 05/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha:101

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Fabricante não identificado.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:101.
b. Número do inventário MLJB: 3753.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de Angiosperma.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Angiospermae; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de flor, com quatro
pétalas, no centro com um compartimento, sustentado por uma haste.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de uma flor de
Angiosperma do tipo bissexual, pentâmera, diclamídea, actinomorfa e
isostêmone, este tipo de flor é comum a maioria das Angiosperma,
onde na natureza podem alcançar até 210 cm de comprimento
aproximadamente.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver o campo 4
“Descrição do catalogador”.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 34x16;30x15.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Gesso; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Bom
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem base
original.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante e/ou coletor: Não consta.
b. Local de fabricação e/ou coleta: Não consta.
c. Data da fabricação e/ou coleta: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
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15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
6.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição, no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
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Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 22/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Informações não localizadas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha: 102

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Coleção sem fabricante
identificado.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:102.
b. Número do inventário MLJB: 3750.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de Angiosperma.
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae Divisão:
Magnoliophyta Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor, com quatro
pétalas, no centro da flor com ramificações alongadas, sustentada por
haste alongada sobre uma base circular, sem identificação do
fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual, diclamídea,
dialipétala e sépala, actinomorfa e isostêmone. Muito comum em
plantas da família Plumbaginaceae. Ex: Plumbago scandes L.,
vulgarmente chamada de nuvem.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maiores detalhes ver o campo 4
“Descrição do catalogador”.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 47x13;41x19.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado de conservação: Bom.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático sem base
original.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
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14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
6.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na reserva técnica, na própria
instituição museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido na exposição, no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na reserva técnica do MLJB.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
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Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 21/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Sem identificação de suas atividades antes da sua musealização.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na exposição do MLJB.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 05/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.

.
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Nº da ficha: 103

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Sem identificação do
fabricante.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:103.
b. Número do inventário MLJB: 2912.
c. Número de tombos antigos: Ilegível.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor Solanaceae
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor, com a
parte frontal alongada, abaixo quatro pétalas caídas, sustentada por
uma haste, sobre uma base quadrangular, sem identificação do
fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: "Flor bissexual hermafrodita ou
andrógina de uma angiosperma pertencente ao gênero Solanum da
família Solanaceae, onde é evidenciada a corola actinomorfa (com
mais de um plano de simetria), constituída por cinco pétalas de cor
branca e marcada por estrias que funcionam como indicadores de que
a flora, possui néctar para a visita de possíveis polinizadores. Na
mesma o androceu é formado por cinco estames, este com anteras
poricidas, típicas do gênero Solanum, observa-se ainda o cálice
gamossépalo.
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Na natureza as flores de Solanaceae podem variar de milímetros a
centímetros."
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maior detalhe ver o campo 4 “Descrição
do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 56x44;43x39
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal; Papel machê.
b. Técnica: Modelo.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo
b. Sumário do estado de conservação: Base não original; modelo
didático com rasgos, oxidação e manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local de fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição, no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
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Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Sem informações sobre o modelo antes de sua musealização.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/08/2016
.
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Nº da ficha: 104

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Sem identificação do
fabricante.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:104.
b. Número do inventário MLJB: 2926.
c. Número de tombos antigos: Ilegível.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de uma Angiosperma
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor, com a
parte frontal alongada, abaixo seis pétalas caídas, com tamanhos
distintos, sustentada por uma haste, sobre uma base quadrangular,
sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual, diclamídea,
polistêmone e superovavariada, provavelmente pertence a alguns dos
táxons da família Clusiaceae.
Na natureza pode alcançar 2 cm de comprimento.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maior detalhe ver o campo 4 “Descrição
do catalogador”.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 35x60;35x60.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal; Papel machê.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo
b. Sumário do estado de conservação: Base não original; modelo
didático com rasgos, oxidação e manchas.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
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14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição, no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT). Além disso, notou-se que os problemas de
conservação foram se acentuando de 2006 a 2020.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.
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Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Sem informações sobre o modelo antes de sua musealização.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica;
- Problemas de conservação acentuado.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 105

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Sem identificação do
fabricante.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:105.
b. Número do inventário MLJB: 3852.
c. Número de tombos antigos: Ilegível.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de uma Angiosperma
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático com a parte superior
pontiaguda, no centro do modelo didático um compartimento de cada
lado, com uma parte encaixada em cada lado com a parte superior
alongada, levemente curvada, na parte inferior arredondado,
sustentado por uma haste sob uma base de formato quadrangular, sem
identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: A réplica demonstra as
características de uma flor de angiosperma pistilada, monoclamídea,
onde está evidenciado o gineceu dialicarpelar com dois estiletes bífido
(estiletes divididos ou fendidos em duas partes)
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
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b. Descrição das partes: Para maior detalhe ver o campo 4 “Descrição
do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 36x16;33x11.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Madeira; Metal.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Bom
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
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14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição, no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
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Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 08/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Sem informações sobre o modelo antes de sua musealização.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
-Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 106

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Sem identificação do
fabricante.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:106.
b. Número do inventário MLJB:3869.
c. Número de tombos antigos: Ilegível.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de uma Angiosperma
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de formato circular,
com a parte superior achatada, ao redor, com quatro partes móveis.
Sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Réplica de uma parte constituinte
de uma flor de angiosperma, evidenciando o cálice gamossépalo
composto de 5 elementos, com o ovário incluso dentro dele.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maior detalhe ver o campo 4 “Descrição
do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 4x4;5x5
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
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d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal.
b. Técnica: Modelo.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Bom
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
812

d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição, no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 16/03/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
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a. Antes da musealização:
- Sem informações sobre o modelo antes de sua musealização.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/09/2016.
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Nº da ficha: 107

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Sem identificação do
fabricante.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:107.
b. Número do inventário MLJB:2928.
c. Número de tombos antigos: Ilegível.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de uma Angiosperma
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de uma flor, com cinco
pétalas, de formato convexo, na parte superior, com ramificações de
dentro para fora, na parte superior, na ponta das ramificações, em cada
ponta, uma parte alongada com três riscos. Na parte abaixo, com uma
folha, em cada lado, abaixo, uma parte alongada, sustentado por uma
haste de metal retorcida sobre uma base quadrangular, sem
identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual, diclamídeas,
heteroclomídea, actinomorfa. Possui 3 estames, corola gamopétala,
actinomorfa, cálice.
Na natureza pode alcançar 3 cm.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
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5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Para maior detalhe ver o campo 4 “Descrição
do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 56x19;54x22
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal;Gesso;Madeira.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Bom
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
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14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a.
Local associado: Sede do fabricante; Escola Gymnasio
Pernambucano (Laboratório de História Natural); Museu Louis Jacques
Brunet.
b. Data associada:1931 a 1934(Imagem do acervo iconográfico do
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), localizado
em Pernambuco, em 2015.) 01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Material didático.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: A primeira identificação do
modelo didático no GP foi averiguada em uma documentação histórica,
datada em 1934, em anexo a um relatório de gestão, de autoria do Dr. Ricardo
da Costa Pinto (1931-1934). Em consulta a essa documentação, identificamos
que o modelo didático com base fazia parte da coleção de objetos didáticos
do antigo gabinete de História Natural do colégio pernambucano (figura 1).
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Figura 1 Modelo didático no mobiliário no gabinete de História Natural usado
para acondicionar a coleção de botânica

Fonte: Imagem do acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emereciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.

Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na exposição, na própria instituição
museológica (figura 1).
Figura 2 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição no
MLJB em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT).
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
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- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 09/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
-Fotografia do modelo didático, em 1934, quando era usado para
atividades pedagógicas.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2006;
- Em 2016, o modelo didático esteve na exposição do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na exposição, em 2016;
- Não há informações sobre a curadoria em 2016.
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
Tipologia de referência: Imagem.
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Relatório
apresentado ao Exmo. SNR. Secretário da Justiça, Educação e Interior
pelo DR. Ricardo José da Costa Pinto Triênio (1931-1934). Caixa 13; 37
fotos; Seção de Relatórios do Período de (1923; 1931-1934).
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22. Imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/08/2016.

820

Nº da ficha: 108

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Sem identificação do
fabricante.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 108.
b. Número do inventário MLJB:3776.
c. Número de tombos antigos: Ilegível.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Réplica de uma Flor de uma Angiosperma
d. Classificação biológica MLJB: Reino: Plantae; Divisão:
Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático com partes infixas de
um cálice, com um estilete, na parte central, alongado, nas
extremidades uma parte arredondada, sustentado por uma haste,
sobre uma base quadrangular, sem identificação do fabricante.
b. Descrição do inventário MLJB: Flor bissexual, diclamídea,
heteroclamídea, gamopétala, isostêmone, actinomorfa, pentâmera,
super-ovariada e com anteras extrosas e abertas por fendas
longitudinais.
c. Descrição biológica: Consultar um biólogo.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Parte 1: Estilete da flor; Parte 2: Modelo
didático sobre a base. Para maior detalhe ver o campo 4 “Descrição do
catalogador”.
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6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 39x16;34x14
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Gesso; Madeira.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Bom
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático em bom
estado de conservação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante e/ou coletor: Não consta.
b. Local de fabricação e/ou coleta: Não consta.
c. Data da fabricação e/ou coleta: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
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14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).1931 a 1934(Imagem do
acervo iconográfico do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), localizado em Pernambuco, em 2015.)
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Dr. Ricardo José da Costa
Pinto (1934).
d. Tipo de associação: Responsável pelo modelo didático, ex-diretor
do colégio, de 1931 a 1934.
e. Função original: Modelo didático
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na reserva técnica, na própria
instituição museológica (figura 1). Foi observado que o modelo didático
catalogado apresentava mais uma parte. Atualmente, a pétala (N.3760), foi
dissociada do modelo didático que está sendo catalogado.
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em exposição,
no MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT). O modelo didático está com suas partes
dissociadas. Não é possível identificar as informações das partes dissociadas
no inventário do acervo museológico.
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ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Segundo o inventário do MLJB, o campo de procedência foi preenchido “ParisFrança”. Além de indicações bibliográficas sobre o objeto, a saber:
- FERRI. M.G. Botânica Morfologia Externa das Plantas. São Paulo:
Melhoramentos,
1962,
149p.
- LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das Plantas Vasculares. Lisboa: Fundação
Calouste
Gulbenkian,
1951.
298p.
- POOL, R.J. Flowers and Flowering Plants. New York: MacGrawhill, 1941. 428p.
- SPORNE, K.R. The Morfology of Angiosperms. London: Hutchinson University
Library,
1974.
207p.
- VASCONCELOS, J.C. Noções sobre a morfologia externa das plantas
superiores. Lisboa: Ministério da Economia. Soc. Estória, 1955. 191p.

Ainda no inventário do MLJB, o modelo didático foi inventariado por Ubirany
Ferreira. A data de cadastramento foi 23/02/2006 e catalogado em
01/08/2005.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Sem informações sobre o modelo antes de sua musealização.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
- Modelo didático com duas partes;
- Não há informações sobre a curadoria da exposição de 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica;
- Modelo didático com suas partes dissociadas, entre 2019-2020.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências
Tipologia de referência: Inventário do Museu Louis Jacques Brunet.
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22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 18/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet.
Foto da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 109

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Sem identificação do
fabricante.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:109.
b. Número do inventário MLJB: Sem número de tombo.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Não consta.
d. Classificação biológica MLJB: Não consta.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático de flor, na parte
superior com parte abaulado, na parte interna, com ramificações que
tem em suas extremidades bolas, sustentada por uma haste, sem
base.
b. Descrição do inventário MLJB: Não consta.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Parte Para maior detalhe ver o campo 4
“Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 50x12; não consta.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
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7. Material e técnica
a. Material: Metal; Gesso; Madeira; Papel machê.
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Regular
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
manchas; sujidade; partes faltantes e quebradas, sem base.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Modelo didático.
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e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na reserva técnica, da própria
instituição museológica (figura 1). Foi observado que o modelo didático se
encontrava com uma base, mas sem número de tombo. Atualmente, a base
foi dissociada do modelo didático catalogado.
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em reserva técnica no
MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT). O modelo didático está com suas partes
dissociadas. Não é possível identificar as informações sobre o modelo didático
no inventário do acervo museológico, pois não há número de tombo.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Não consta.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Sem informações sobre o modelo antes de sua musealização.
b. Depois da musealização:
- Objeto inventariado, em 2005;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica do MLJB;
- Em 2016, modelo estava com base;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica;
- Modelo didático sem base, entre 2019-2020.
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19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências: Não consta.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 110

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica. d. Foto do objeto:
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Sem identificação do
fabricante.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação: 110.
b. Número do inventário MLJB: Sem número de tombo.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Não consta.
d. Classificação biológica MLJB: Não consta.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático com uma parte
alongada sustentada por uma haste. Na base tem três hastes ao total.
Sem identificação do fabricante e número de tombo da instituição.
b. Descrição do inventário MLJB: Não consta.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: 1 parte.
b. Descrição das partes: Parte Para maior detalhe ver o campo 4
“Descrição do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: 36x16; não consta.
c. Unidade de medição: Centímetro (cm)
d. Parte medida: Modelo didático.
7. Material e técnica
a. Material: Metal; Gesso; Madeira; Papel machê.
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b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo didático com
quebras, partes faltantes, fragmentadas e com manchas de oxidação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
d. Tipo de associação: Proprietário.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
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16.1 Informação sobre a coleção museológica: Coleção de modelos
didáticos sem identificação do fabricante.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas.
Após a musealização do modelo didático, em catalogação nessa ficha, temos
imagens dele no MLJB, em 2016, estava na reserva técnica, da própria
instituição museológica (figura 1) e sem número de tombo.
Figura 1 Modelo didático, após a musealização, exibido em reserva técnica,
no MLJB, em 2016

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da Autora, em 2016.

Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT) e sem número de tombo.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Não consta.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Sem informações sobre o modelo antes de sua musealização.
b. Depois da musealização:
- Objeto não inventariado;
- Em 2016, o modelo didático esteve na reserva técnica do MLJB;
-Fotografia do modelo didático na reserva técnica, em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
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21. Referências: Não consta.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da
autora, 17/09/2019.

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto
da autora, 15/08/2016.
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Nº da ficha: 111

Ficha de Catalogação da Coleção de Botânica do MLJB
ETAPA I
1. Identificação sumário do objeto
d. Foto do objeto:
a. Área disciplinar: Biologia/Botânica.
b. Tipologia: Modelo didático.
c. Coleção: Sem identificação do
fabricante.

2. Numerações
a. Número da ficha de catalogação:111
b. Número do inventário MLJB: Sem número de tombo.
c. Número de tombos antigos: Não consta.
d. Número de etiqueta do fabricante: Não consta.
3. Nomes
a. Nome do objeto: Modelo didático
b. Título do objeto: Não identificado nas fontes de pesquisa.
c. Denominação do MLJB: Não consta.
d. Classificação biológica MLJB: Não consta.
e. Nome científico atual: Consultar um biólogo.
f. Nome científico (etiqueta do fabricante): Não consta.
4. Descrição do objeto
a. Descrição do catalogador: Modelo didático não identificado.
b. Descrição do inventário MLJB: Não consta.
5. Partes ou componentes
a. Número de partes: Não identificado.
b. Descrição das partes: Para maior detalhe ver o campo 4 “Descrição
do catalogador”.
6. Dimensões
a. Dimensão: Altura x comprimento (catalogador); Altura x Largura
(MLJB).
b. Medição: Não identificado.
c. Unidade de medição: Não identificado.
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d. Parte medida: Não identificado.
7. Material e técnica
a. Material: Resina
b. Técnica: Escultura.
8. Marcas e inscrições
a. Texto da marca/inscrição: Não consta.
b. Tipo de marca/inscrição: Não consta.
c. Técnica da marca/inscrição: Não consta.
d. Idioma da marca/inscrição: Não consta.
e. Tradução da marca/inscrição: Não consta.
9. Conservação e restauro
a. Estado da conservação: Péssimo.
b. Sumário do estado de conservação: Modelo totalmente quebrado
e ilegível para a sua identificação.
c. Data de avaliação do estado de conservação: 17/09/2019.
d. Observações: Não consta.
10. Instituição
a. Nome da instituição: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Subordinação institucional: Escola de Referência em Ensino
Médio Ginásio Pernambucano (EREMGP); Secretário da Educação.
c. Endereço: R. da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050000.
d. Estado e País da instituição: Pernambuco; Brasil.
11. Localização
a. Localização atual: Reserva técnica.
b. Data de registro desta localização: 17/09/2019.
ETAPA II
12. Fabricação/ Coleta
a. Nome do fabricante: Não consta.
b. Local do fabricante: Não consta.
c. Data de fabricação: Não consta.
13. Aquisição
a. Modo de aquisição: Não consta.
b. Data de aquisição: Não consta.
c. Valor da aquisição: Não consta.
d. Fonte da aquisição: Não consta.
14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático
14.1 Catálogo comercial
Não se aplica.
14.2 Base de dados World Museum
Não se aplica.
14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal
Não se aplica.
15. Associação do objeto
a. a Local associado: Museu Louis Jacques Brunet.
b. Data associada:01/08/2005 (inventário).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Não consta.
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d. Tipo de associação: Modelo didático.
e. Função original: Não consta.
16. Contexto histórico e/ou documentação visual
16.1 Informação sobre a coleção museológica: O modelo didático não teve
seu fabricante identificado e não apresenta número de tombo.
16.2 Informações sobre o objeto catalogado: O modelo didático catalogado
não foi identificado nas documentações administrativas e fotos históricas,
período este em que o modelo didático era usado para as atividades
pedagógicas. Nem tão pouco, foi identificado, em 2006, no acervo do MLJB,
pois estava indisponível para consulta.
Nas pesquisas in loco, foi averiguado que o modelo didático está preservado
na Reserva Técnica (RT), guardado em uma caixa junto com as coleções de
frutas fabricadas pela empresa Deyrrole. Além disso, encontra-se sem
número de tombo e deteriorado.
ETAPA III
17. Gestão museológica do acervo Museu Louis Jacques Brunet:
Não consta.
18. Circulação
a. Antes da musealização:
- Sem informações sobre o modelo antes de sua musealização.
b. Depois da musealização:
- Modelo didático não acessado em 2016;
- Em julho de 2019 e janeiro de 2020, durante pesquisa de campo, o
modelo estava na reserva técnica.
19. Baixa patrimonial
a. Data de baixa patrimonial: Não se aplica.
b. Data de alienação: Não se aplica.
c. Métodos de alienação: Não se aplica.
d. Destinatário da alienação: Não se aplica.
20. Preenchimento
a. Catalogador: Pollynne Ferreira de Santana.
b. Data da catalogação: 04/01/2021.
c. Modificação: Não consta.
d. Data de modificação: Não consta.
e. Quem modificou: Não consta.
21. Referências: Não consta.
22. imagens do modelo didático

Fonte: Museu Louis Jacques Brunet. Foto da autora, 17/09/2019.
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Apêndice
Manual de preenchimento da ficha de catalogação
Para o preenchimento da ficha de catalogação seguir as seguintes recomendações,
a saber:
ETAPA I

1.Área de identificação do objeto: Nesta seção, trata-se do conjunto de informações
relacionadas às classificações que foram atribuídas aos modelos didáticos da coleção
de botânica do Museu Louis Jacques Brunet (MLJB).

a. Área disciplinar (classe): Preencher indicando a área do saber e da disciplina que
o objeto era usado durante as atividades de ensino.
Vocabulário controlado: Biologia/Botânica.
b. Tipologia (subClasse): Informar a denominação conforme o tipo do objeto.
Vocabulário controlado: Modelo Didático.
c. Coleção: A denominação da coleção de modelos didáticos de Botânica, no MLJB,
está atribuída ao fabricante responsável pela sua confecção.
Vocabulário controlado: Casa editora G.B. Paravia & Cia./Les Fils d'Émile
Deyrolle./R. Brendel e C./ Fabricante não identificado.
d. Foto do objeto: Neste campo, a recomendação é inserir uma fotografia atual do
modelo didático. O objetivo é que ao visualizar a imagem seja possível compreender
a totalidade do modelo didático.

Exemplo:
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Observação: Caso o modelo didático esteja desassociado em várias partes, devido
a antigos desmembramentos, inserir, nesse campo de “Foto do objeto”, as imagens
de todas as partes relativas ao modelo didático catalogado e seus respectivos número
de tombos.
Observação: Quando o fabricante não for identificado inserir, entre colchetes, um
termo a ser atribuído para a coleção dos modelos didáticos.
Exemplo:
Figura SEQ Figura \* ARABIC 2. Campo "Foto do objeto" da ficha
catalográfica.

2. Numerações: Neste campo, o conjunto de informações são relacionadas às
numerações que foram atribuídas aos modelos didáticos antes e após a sua
musealização na coleção do MLJB. Sendo assim, preencher os campos da seguinte
maneira:

a. Número da ficha de catalogação: Numeração sequencial atribuída ao modelo
didático durante o estudo da dissertação.
b. Número do Inventário do MLJB: Numeração que foi atribuída ao modelo didático
durante o inventário do acervo museológico, em 2005, que se encontra disponível no
museu nos dias de hoje.
c. Número de tombos antigos: Numeração atribuída ao modelo didático que esteja
indicado em inventários antigos e/ou etiquetas, inscrições, marcações no próprio
modelo didático relativas às documentações museológicas.
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d. Número de etiqueta do fabricante: Número atribuído ao modelo didático pelo
fabricante. Em geral, essa numeração encontra-se na etiqueta do fabricante colada
na base e verso do modelo didático.

Exemplo:

Observação: Quando a numeração de quaisquer campos não for localizada
preencher com: Não consta.

3. Nomes: Nesta seção, trata-se do conjunto de informações relacionadas aos nomes
que foram atribuídas aos modelos didáticos antes e após a sua musealização na
coleção de botânica do MLJB. Sendo assim, preencher os campos abaixo da seguinte
maneira:

a. Nome do objeto: A nomeação atribuída aos modelos didáticos que formam a
coleção de Botânica do MLJB segue de acordo com o nome atribuído nas instituições
de ensino durante o século XIX. Recomenda-se que ao atribuir nome aos outros itens
das demais coleções, investigar qual nome era atribuído a eles nas instituições de
ensino de acordo com o período histórico e/ou utilizar o nome apresentado no
Thesaurus.
Vocabulário controlado: Modelo Didático.
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b. Título do objeto: Atribuir o título conforme está indicado nas fontes de pesquisa,
que são elas: Catálogo do fabricante; Etiqueta do fabricante; Acervo digital do World
Museum e Ministério da Educação de Portugal. Informar qual a fonte supracitada que
foi selecionada.
c. Denominação do inventário MLJB: Nome atribuído ao modelo didático no
inventário do acervo, no campo “Nome Objeto Espécie”, do museu.
d. Classificação biológica MLJB: Nome científico atribuído ao modelo didático no
inventário do acervo, no campo “Filiação Tipo Composição”, do museu.
e. Nome científico e comum: Denominação atualizada a ser atribuída por um
profissional da área, Biólogo.
f. Nome científico (etiqueta): Nome atribuído ao objeto, conforme é indicado na
etiqueta do fabricante.

Exemplo:

Observação: Quando a numeração de quaisquer campos não for localizada
preencher com: Não consta.

Exemplo:
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4.Descrição do objeto: Neste campo, o conjunto de informações são relacionadas à
descrição física e biológica do modelo didático. Sendo assim, preencher os campos
abaixo da seguinte maneira:

a. Descrição do catalogador: Descrição física do modelo didático deve acontecer no
sentido de cima para baixo, da esquerda para a direita.
b. Descrição do inventário do MLJB: Descrição do modelo didático, conforme é
indicado no inventário do acervo, no campo “Descrição”, da instituição museológica.
c. Descrição biológica: Descrição atualizada a ser atribuída por um profissional da
área, Biólogo.

Exemplo:

5. Partes ou componentes: Neste campo, o conjunto de informações são
relacionadas às partes e componentes do modelo didático, conforme é estabelecido
pelas Categorias de Informação do Comitê Internacional de Documentação (CIDOC ICOM). Sendo assim, preencher os campos abaixo da seguinte maneira:
a. Números de partes: Número de partes dissociadas e/ou infixas do modelo didático
e/ou do conjunto descritos por registros individuais no nível de registro imediatamente
posterior (CIDOC – ICOM; p.68).
Vocabulário controlado: Parte 1, Parte 2, Parte 3….
b. Descrição de partes: Descrição das partes fisicamente separadas ou infixa do
objeto ou conjunto de objetos (CIDOC – ICOM; p.68).

Exemplo:
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Observações: Quando o modelo didático não apresentar partes separadas ou infixas
preencher, no campo “Números de partes”, com: parte 1. No campo “Descrição de
partes”, indicar o campo “Descrição do catalogador”.
Exemplo:

6. Dimensões: Nesta seção, trata-se do conjunto de informações relacionadas às
medições do modelo didático, conforme é estabelecido pela Categorias de Informação
do Comitê Internacional de Documentação (CIDOC - ICOM). Sendo assim, preencher
os campos abaixo da seguinte maneira:

a. Dimensão: Informar o aspecto do objeto que está sendo mensurado (CIDOCICOM; p.58). As informações indicadas nesse campo tratam-se de dimensões feitas
durante as pesquisas de campo da dissertação e dos dados apresentados no
inventário do acervo do MLJB.
b. Medição: Indicar o valor dimensional do objeto (CIDOC – ICOM; p.58). As
indicações apresentadas tratam-se dos valores identificados durante a pesquisa de
campo da dissertação e, também, foi apresentado no inventário do acervo do MLJB.
c. Unidade de medição: Indicar a unidade de medida que está sendo usada (CIDOC
– ICOM; p.58).
Vocabulário controlado: CM( Centímetro) e/ou M( Metro)

Exemplo:
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7. Material e técnica: Neste campo trata-se do conjunto de informações relacionadas
aos materiais e as técnicas usadas na fabricação do modelo didático, conforme é
estabelecido

pela

Categorias

de

Informação

do

Comitê

Internacional

de

Documentação (CIDOC - ICOM). Sendo assim, preencher os campos abaixo da
seguinte maneira:
a. Material: Informar os materiais encontrados no objeto (CIDOC – ICOM; p.57). Para
isso, segue o vocabulário controlado.
Vocabulário controlado: Madeira, Gesso, Papel,Papel machê; ;Metal.Tecido,
Pelo, resina, arame
b. Técnica: Informar a técnica usada no objeto (CIDOC – ICOM; p.57).
Vocabulário controlado: Escultura.
Exemplo:

8. Marcas e inscrições: Nesta seção, trata-se de informações relacionadas às
marcas e as inscrições do modelo didático, conforme é estabelecido pela Categorias
de Informação do Comitê Internacional de Documentação (CIDOC - ICOM). Sendo
assim, preencher os campos abaixo da seguinte maneira:

a. Texto da marca/inscrição: Indicar o texto da marca e/ou inscrições, em idioma
original, inscritos no modelo didático.
b. Tipo de marcação: Indicar qual a forma ou função da marcação no objeto (CIDOC
– ICOM; p.55). Para isso, é necessário fazer um registro fotográfico da marcação.
Vocabulário: Etiqueta, Escrita, Carimbo.
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c. Técnica da marca/ inscrição: Indicar o método usado para inscrição da marca ou
texto do objeto (CIDOC – ICOM; p.55).
Vocabulário: Gráfico, Símbolo, manuscrito.
d. Idioma da marca/inscrição: Indicar o idioma da marca e/ou texto no objeto
(CIDOC- ICOM; p 56).
Vocabulário: Italiana SÉC XIX, Alemão SÉC XIX, Latim. Francês SÉC XX.
e. Tradução da marca/inscrição: Traduzir o texto e/ou marcação do objeto para o
idioma principal do museu.

Exemplo:

Observação:
1.O texto e/ou inscrição, presente no objeto, deve ser registrado igual ao que aparece
no objeto, obedecendo as letras maiúsculas, pontuações e símbolos. Para indicar as
quebras de linhas, use barra (/) (CIDOC – ICOM; p.55).
2.Quando os textos e marcas estiverem ilegíveis, usar: (?).

9. Conservação e restauro: Nesta seção, trata-se de informações sobre o estado de
conservação dos serviços de restauração do modelo didático, conforme é
estabelecido

pela

Categorias

de

Informação

do

Comitê

Internacional

de

Documentação (CIDOC - ICOM). Sendo assim, preencher os campos abaixo da
seguinte maneira:
a. Estado de conservação: Inserir o termo que descreve o estado de conservação
do modelo didático.
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Vocabulário controlado: Bom (Não necessita de intervenção), Regular
(precisa de pequena intervenção), Ruim (precisa de intervenção)
b. Sumário do estado de conservação: Apresentar a descrição do estado de
conservação sobre as patologias, os reparos e a integralidade identificado no modelo
didático.
c. Data de avaliação do estado de conservação: Informar a data, o mês e o ano da
verificação do estado de conservação do modelo didático.
d. Observações: Apresentar os informes sobre os serviços de restauração do modelo
didático.

Exemplo:

10. Instituição: Neste campo, o conjunto de informações estão relacionadas à
instituição responsável pelo modelo didático, conforme é estabelecido pela Categorias
de Informação do Comitê Internacional de Documentação (CIDOC - ICOM). Sendo
assim, preencher os campos abaixo da seguinte maneira:

a. Nome da instituição: Informar o nome da instituição responsável pelo modelo
didático.
Vocabulário controlado: Museu Louis Jacque Brunet.
b. Subordinação institucional: Informar o nome da instituição que subordina a
instituição legal do modelo didático.
c. Endereço: Informar o endereço da instituição.
d. Estado e país da instituição: Informar o Estado e o País que a instituição está
localizada.

Exemplo:
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11. Localização: Neste campo, o conjunto de informações são relacionadas à
localização do modelo didático no museu, conforme é estabelecido pela Categorias
de Informação do Comitê Internacional de Documentação (CIDOC - ICOM). Sendo
assim, preencher os campos abaixo da seguinte maneira:
a. Localização atual: Informar o local onde se encontra o modelo didático no museu.
Vocabulário: Reserva técnica, Exposição.
b. Data da localização atual: A data que o modelo didático foi localizado no campo
“Localização atual”.

Exemplo:

Observação:
1. A data e o local da seção de “Localização” na ficha de catalogação segam as
informações coletadas durante as pesquisas de campo realizadas pela autora.
2. Atualizar a seção de “Localização” quando a peça for trocada de espaço. Inserir,
também, essas informações na seção de “Circulação”, no campo "b''. Musealização”,
com informações sobre os motivos de alteração de espaço do objeto.

Etapa II

12. Fabricante/Coleta: Nesta seção, o conjunto de informações são relacionadas ao
fabricante e/ou coletor, conforme é estabelecido pelo campo informação presente no
modelo de ficha de catalogação publicado pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins
(MAST), em 2013.
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a. Nome do fabricante: Para a coleção de modelos didáticos para o ensino de
botânica, objeto de estudo da dissertação, registrar o nome do fabricante, caso se
tenha essa identificação. Nesse campo, não preencher a identificação do modelo.
Caso tenha dúvidas sobre a identificação do fabricante, informe toda a inscrição que
estiver no modelo didático (MAST, 2013).
b. Local do fabricante: Informar a localização que o objeto inventariado foi fabricado
e/ou coletado. Comumente, essas informações podem ser extraídas dos documentos
associados ao objeto (MAST, 2013).

c. Data de fabricação: Informar a data que o objeto inventariado foi fabricado e/ou
coletado. Comumente, essas informações podem ser extraídas dos documentos
associados ao objeto (MAST, 2013).

Exemplo:

Observação:
1. Quando qualquer um dos campos da seção de “Fabricante e/ou coletor” não
apresentar informações localizadas, preencher com: Não consta.
2. Para o preenchimento de quaisquer campos deve-se informar a fonte que a
informação foi retirada.

13. Aquisição: Neste campo, o conjunto de informações são relacionadas a aquisição
do modelo didático, conforme é estabelecido pela Categorias de Informação do
Comitê Internacional de Documentação (CIDOC - ICOM). Sendo assim, preencher os
campos abaixo da seguinte maneira:

a. Modo de aquisição: Informar o modo de aquisição do modelo didático pela
instituição.
Vocabulário controlado: Compra, Doação, Permuta, Coleta.
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b. Data de aquisição: Informar a data de aquisição do modelo didático.
c. Valor de aquisição: Informar o valor do modelo didático de forma avulsa ou de
varejo.
d. Fonte da aquisição: Informar a fonte consultada para extrair as informações dos
campos supracitados.

Exemplo:

Observação: Quando os campos da seção de “Aquisição” não apresentarem
informações localizadas, preencher com: Não consta.

14. Consulta a outras fontes de pesquisa sobre o modelo didático: Neste campo,
o conjunto de informações estão relacionadas aos resultados das consultas em fontes
primárias durante o estudo dessa dissertação. O caráter da metodologia, nesta
etapa da pesquisa, foi feito por meio de estudos comparativos entre as imagens
e os modelos didáticos da coleção museológica. Sendo assim, as informações
condensadas foram extraídas de tais fontes de pesquisas: Catálogo do fabricante;
Base de dados do Museu Nacional de Liverpool; Base de dados Ministério de
Educação de Portugal. Vale ressaltar, os motivos que nos levou a consultar essas
ferramentas e materiais de pesquisas foi por se tratar de informações oriundas do
próprio fabricante - catálogos - e de especialistas dos modelos didáticos.

14.1. Catálogo comercial: As informações devem estar fidedignas ao catálogo do
fabricante do modelo didático.
a. Número do inventário: Inserir a numeração atribuída pelo fabricante ao modelo
didático.
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b. Descrição do modelo didático: Inserir a descrição, em idioma principal da
instituição, de identificação do modelo didático apresentado no catálogo comercial.
c. Página do catálogo: Informar a página em que o modelo didático está localizado
no catálogo comercial.
d. Fabricante: Informar o nome do fabricante do modelo didático.
e. Valor de compra: Informar o valor do modelo didático apresentado no catálogo
comercial.
f. Tamanho: Apresentar as dimensões do modelo didático apresentadas no catálogo
comercial.
g. Data de fabricação: Apresentar a data de fabricação do modelo didático, conforme
é informado no catálogo comercial.
h. Observação: Inserir informações que o catalogador julgar pertinentes sobre as
informações que constam no catálogo comercial sobre o modelo didático catalogado.

Exemplo:

Observação: Quando o catalogador não tiver o acesso a essa fonte preencher com:
Não se aplica.
14.2. Base de dados do Museu Liverpool: As informações apresentadas devem
estar fidedignas na base de dados do museu sobre o modelo didático e estão de
acordo com o idioma principal da Instituição. Quando o catalogador não tiver o acesso
a essa fonte preencher com: Não consta.
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a. Número de tombo: Informar o número de tombo atribuído ao modelo didático,
conforme é indicado na base de dados da instituição.
b. Nome: Informar o nome atribuído ao modelo didático na base de dados da
instituição, conforme é indicado na base de dados da instituição.
c. Coleção: Informar a coleção que o modelo didático pertence à base de dados da
instituição, conforme é indicado na base de dados da instituição.
d. Fabricante: Informar o fabricante responsável pela confecção do modelo didático,
conforme é indicado na base de dados da instituição.
e. Data de fabricação: Apresentar a data de fabricação do modelo didático, conforme
é informado na base de dados da instituição.
f. Materiais: Informar os materiais usados na fabricação do modelo didático, conforme
é informado na base de dados da instituição.
g. Tamanho: Apresentar as dimensões do modelo didático, conforme é informado na
base de dados da instituição.
h. Status da localização: Informar o status do objeto na instituição, conforme é
indicado na base de dados da instituição.
i. Localização do fabricante: Informar o local em que o modelo foi fabricado,
conforme é indicado na base de dados da instituição.
j. Localização do museu: Informar o local em que o modelo didático encontra-se na
instituição, conforme é indicado na base de dados da instituição
k. Observação: Inserir informações que o catalogador julgar pertinentes sobre as
informações que constam na base de dados da instituição.

Exemplo:
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Observação: Quando o catalogador não tiver o acesso a essa fonte preencher com:
Não se aplica.

14.3 Base de dados do Ministério da Educação de Portugal: As informações
apresentadas nesta seção devem estar fidedignas na base de dados do museu
pesquisado e estar de acordo com o idioma principal da Instituição.
a. Número de tombo: Informar o número de tombo atribuído ao modelo didático na
base de dados da instituição.
b. Denominação: Informar o nome atribuído ao modelo didático, conforme é indicado
na base de dados da instituição.
c. Descrição do modelo didático: Inserir a descrição, em idioma principal da
instituição, do modelo didático, conforme é informada na base de dados.
d. Proprietário: Informar a instituição que é proprietária do modelo didático, conforme
é informado na base de dados da instituição.
e. Produções: Informar a empresa responsável pela produção do modelo didático,
conforme é informado na base de dados da instituição.
f. Tamanho: Apresentar as dimensões do modelo didático, conforme é informado na
base de dados da instituição.
g. Materiais: Informar os materiais usados na fabricação do modelo didático,
conforme é informado na base de dados da instituição.
h. Observações: Inserir informações que o catalogador julgar pertinente sobre as
informações que constam na base de dados da instituição.
Exemplo:
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Observação: Quando o catalogador não tiver o acesso a essa fonte preencher com:
Não se aplica.

15. Associação do objeto: Neste campo, o conjunto de informações são
relacionadas à associação do modelo didático no museu conforme é estabelecido pela
Categorias de Informação do Comitê Internacional de Documentação (CIDOC ICOM). Além de ser um campo da ficha que está em consonância com a etapa II da
metodologia de estudo da coleção que foi desenvolvida por Lourenço e Gessner
(2012). Sendo assim, preencher os campos abaixo da seguinte maneira:
a. Local associado: Informar o local associado à história do objeto (CIDOC-ICOM;
p.59).
b. Data associada: Informar a data ou período histórico que o objeto está inserido
(CIDOC – ICOM; p.59).
c. Nome do grupo/ indivíduo associado: Informar Indivíduo, grupo ou organização
associados à história do objeto (CIDOC – ICOM; p.59).
d. Tipo de associação: Informar como o indivíduo e/ou grupo, data, ou local estão
associados à história do objeto.
Vocabulário controlado: Responsável, Proprietário.
e. Função original: Informar a forma conhecida de uso do objeto (CIDOC – ICOM;
p.59).
Vocabulário controlado: Material didático.
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Exemplo:

16. Contexto histórico e/ou documentação visual: Apresentar as informações
sobre a coleção e/ou os modelos didáticos para o ensino de Botânica do MLJB com
os dados levantados durante as pesquisas de fontes primárias (exemplo:
Documentações históricas produzidas pelo Ginásio Pernambucano; Catálogos
comerciais; Fotografias dos objetos; Recortes de jornais entre outras fontes de estudo
que forem consultadas).

Para apresentar os resultados levantados durante a

pesquisa subdividimos essa em duas partes, foram elas:
16.1 Informação sobre a coleção museológica: Nesta seção apresentamos as
informações da pesquisa museológica sobre a biografia da coleção onde o modelo
didático está inserido.

Exemplo:
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16.2 Informações sobre o objeto catalogado: Nesta seção apresentamos as
informações da pesquisa museológica sobre a biografia do modelo didático
catalogado.

Exemplo:

ETAPA III

17. Gestão museológica do acervo do Museu Louis Jacques Brunet: As
informações apresentadas neste campo têm como objetivo informar os dados, de
forma individualizada, dos modelos didáticos apresentados no inventário do acervo
realizado em 2005.
Exemplo:
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18. Circulação: Neste campo o conjunto de informações estão relacionadas a
trajetória dos modelos didáticos e da coleção antes e após a sua musealização. Além
de ser um campo da ficha que está em consonância, com a Etapa II, da metodologia
de estudo da coleção que foi desenvolvida por Lourenço e Gessner (2012). Sendo
assim, preencher os campos abaixo da seguinte maneira:
a. Antes da musealização: Apresentar informações sobre o modelo didático e/ou da
coleção em atividades didáticas ou comerciais, antes de receber valor cultural.
b. Após a musealização: Apresentar informações sobre o modelo didático após ter
recebido valor cultural.
Exemplo:

19. Baixa patrimonial: Nesse campo o conjunto de informações são relacionadas
sobre a baixa patrimonial da coleção museológica, conforme é estabelecido pela
Categorias de Informação do Comitê Internacional de Documentação (CIDOC ICOM).
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a. Data de baixa patrimonial: Informar a data que o modelo didático foi
desincorporado da coleção museológica e/ou da instituição de ensino.
b. Data de alienação: Data na qual o objeto que recebeu baixa patrimonial foi
realmente alienado. Esta data poderá ser posterior à data de baixa patrimonial
(CIDOC – ICOM; p.50).
c. Método de alienação: Informar qual o tipo de alienação sofrida no acervo. Para
isso, segue o vocabulário controlado.
Vocabulário controlado: Descarte, permuta, empréstimo.
d. Destinatário da alienação: Informar Indivíduo, grupo ou organização para quem o
objeto alienado foi transferido (CIDOC – ICOM; p.50).
Exemplo:

20. Preenchimento: Neste campo o conjunto de informações são relacionadas às
alterações realizadas na ficha de catalogação do acervo, conforme é estabelecido
pela Categorias de Informação do Comitê Internacional de Documentação (CIDOC ICOM).
a. Catalogador: Informar o nome do responsável pela alteração da ficha de
catalogação (CIDOC- ICOM; p.69).
b. Data da catalogação: Informar o dia, o mês e o ano que foram preenchidas as
informações da ficha de catalogação (CIDOC- ICOM; p.69).
c. Modificação: Informar o campo da ficha de catalogação que foi alterado (CIDOCICOM; p.69).
e. Data de modificação: Informar o dia, o mês e o ano em que ocorreu a alteração
da ficha de catalogação (CIDOC- ICOM; p.69).
f. Quem modificou: Informar o responsável pela alteração da ficha de catalogação
(CIDOC- ICOM; p.69).

Exemplo:
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21. Referências: Mencionar as referências e citar o tipo de referências consultada
(CIDOC- ICOM; p.70).
a. Referência: Informar e referência em formato de ABNT.
b. Tipo de referência: Informar o tipo de fonte consultada.
Vocabulário controlado: Documento, Base de dados, Objetos,

Exemplo:

22. Imagens do modelo didático: Inserir imagens do modelo didático e a data em
que foi feito o registro fotográfico.
Exemplo:
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Vocabulário controlado
Área de identificação do objeto:
Área disciplinar
(classe)

Biologia/Botânica.

Tipologia (subClasse): Modelo Didático
Coleção

Casa editora G.B. Paravia & Cia./Les Fils d'Émile Deyrolle./R. Brendel e Co/
Nomes

Nome do objeto:

Modelo Didático.
Partes ou componentes:

Números de partes:

Vocabulário controlado : Parte 1, Parte 2, Parte 3.
Dimensões:

Unidade de medição:

CM( Centímetro), EM( Metro)

Parte medida

Parte 1, Parte 2, Parte 3…
Material e técnica:

Material

Madeira, Gesso, Papel,Papel machê; ;Metal.Tecido, Pelo, resina, arame

Técnica

Escultura.
Marcas e inscrições:

Tipo de marcação:

Etiqueta, Escrita, Carimbo,

Técnica da marca/
inscrição

Gráfico,Símbolo, manuscrito

Idioma da
marca/inscrição:

Italiana SÉC XIX, Alemão SÉC XIX, Latim. Francês SÉC XX
Conservação e restauro:

Estado de
conservação

Bom(Não necessita de intervenção), Regular( precisa de pequena intervenção), Ruim.(
precisa de intervenção)
Instituição

Nome da instituição:

Museu Louis Jacque Brunet

Localização atual:

Reserva técnica, Exposição.
Aquisição

Modo de aquisição:

Compra, Doação, Permuta. Coleta
Associação do objeto:

Tipo de associação:

Responsável, , Proprietário

Função original:

Material didático.

858

Baixa patrimonial:
Método de alienação: Descarte, permuta, empréstimo.
Referências
Tipo de referência:

Documento, Base de dados, Objetos,.
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