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ACERVOS ETNOGRÁFICOS. 

Karel Montenegro de Sabota (*) 

INTRODUCÃO . 

Tarefa bastante fatigante ao pesquisador interessado em trabalhar com 
cultura material em acervos etnográficos constitui , sem dúvida, a busca e 
localização de artefa tos. bem como da documentação de referência. Em 
recente publicação Damy e Hartmann evidenciam alguns parâmetros dessa 
problemática relativos a uma Instituição específica: o Museu Paulista da 
Universidade de São Paulo. " Em seus 93 anos de existência. o Museu Pau
lista acumulou materiais de procedências diversas que atualmente ascendem 
a mais de 14.000 peças. em sua maioria representativas da cultura mate
rial de grupos trib,ais do Brasil. O s núcleos iniciais desse acervo são mais 
antigos do que a própria Instituição, pois esta originou-se do Museu do 
Estado. formado em 1877 pela incorporação do acervo do colecionador 
particular Major Joaquim Sertório ao do Museu da Sociedade Auxiliadora ." 
(Oamy & Hartmann . 1986:220). Ao longo de todos esses anos foram rea
lizados diversos inventários. que variam conforme as tendências que nor
tearam a vocação do Museu Paulista. Assim, quando de sua formação, os 
objetivos do acervo estavam subordinados a um enfoque naturalista: "O 
fim destas coleções é dar uma boa e instrutiva idéia da rica e interessante 
natureza da América do Sul e do Brasil em especial , como do homem sul
americano e de sua história " (Ihering. 1895 apud Damy & Hartmann. 
1986:220-221). Não havendo preocupação com a especificidade de cada 
artef ato, os inventários da época registram numerosas armas e adornos de 
" índios do Brasil·· ou " índios do Amazonas" . Mais tarde os inventários 
foram elaborados por pessoal não afeito no manejo de materiais etnográ
ficos, verificando-se duplicações, omissões e perda de dados nos sucessivos 
registros. Tendo em vista que hoje é vital traçar toda a trajetória de uma 
peça do acervo desde a sua coleta en1 campo, pode-se facilmente aquilatar o 
grau de dificuldade envolvido na manipulação e recuperação das matrizes 
d iante do volume de informações a serem consultadas e a própria morosi
dade natural de operação dos meios mecanográfi cos de armazenamento de 
dados. 

(*) Supervisor de Projetos Especiais na Direto ria Adjunta de Processamento e Siste
m <1s da M<1 nufatu rn de Brinquedos Est rela SI A. 
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Com a finalidade de agilizar e har1nonizar a consulta ao material 
etnográfico existente na Instituição, foi desenvolvida uma interface entre 
o pesquisador e/ ou funcionários e a massa de dados envolvendo o acervo, 
constituindo-se desta forma um novo arranjo da base física disponível atra
vés de meios eletrônicos de armazenamento de informações. 

DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA 

O sistema prevê as atividades normais de cadastramento e manuten
ção de dados (consulta, inclusão, alteração, exclusão e impressão), bem 
como o acesso às inf armações cadastradas através da atividade de pes
quisa. Esta atividade aceita especificação de múltiplas condições, e infor
ma quais as peças que atendem a todas estas condições. 

Para a execução do sistema, necessita-se um microcomputador com
patível com o IBM PC, memória mínima de 512k (recomenda-se 640 Kb) , 
um disco rígido e uma impressora matricial. A capacidade do disco rígido 
irá depender do número de peças que serão cadastradas e da quantidade 
de dados que referenciam o histórico individual do artefato. O Setor de 
Etnologia conta com um disco rígido de 1 O Mb, capacidade que se estima 
ser mais que suficiente para cadastrar todas as 15 .000 peças ali existentes 
e respectiva razão documental. 

ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

O armazenamento:- físico dos dados foi feito através do conceito de 
B-tree, que proporciona substanciais ganhos de performance na recuperação 
e manutenção de dados, quando comparado com o conceito mais tradicio
nal de árvore binária, base da maioria dos softwares gerenciadores de 
dados disponíveis no mercado (Cf. Lewis, 1987: 113). 

Os dados foram agrupados logicamente em um arquivo principal (pe
ças), vários arquivos satélites e tabelas, os quais são descritos a seguir. 

ARQUIVO DE PEÇAS 

Este arquivo contém dados referentes a cada peça e referências aos 
arquivos satélites e tabelas. Os dados são: 

Registro geral do Setor de Etnologia. 

- Registro do Museu Paulista. 
Registro da Reitoria da USP. 

Nome da peça. 

Nome da etnia a qual pertence a peça (referência satélite). 

Indicador de identificação de etnia provável. 

Procedência geográfica. 

Nome do coletor (referência satélite). 
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- Forma de aquisição (referência tabela). 

- Agente ou Instituição que intermediaram a aquisição (referência 
satélite). 

- Data ou período de coleta. 

- Data de entrada no acervo do Setor de Etnologia. 

Situação da peça (reserva técnica, emprestada, em exposição etc.) 
(referência tabela). 

Armário e gaveta onde a peça é guardada. 

- Estado da peça (ótimo, bom, regular etc.) (referência tabela). 

- Conservação da peça (quebrada, rasgada, restaurada etc.) (referên-
cia tabela). 

- Data da última observação sobre a conservaç,ão da peça. 

- Número da fotografia da peça (existente no laboratório fotográ-
fico da Instituição). 

Data de restauração. 

Categoria da peça (referência satélite). 

Tipo da peça (referência satélite). 

ARQUIVOS SA TJ;:LJTES 

São arquivos que contém dados que se repetem com freqüência nas 
diversas peças. Com a colocação deste tipo de dados em arquivos separados, 
ganha-se espaço em disco, ao mesmo tempo que é forçada uma normaliza
ção desses dados, evitando problemas devidos a erros de grafia . Sem esta 
normalização, poderiam ocorrer erros, como, por exemplo, uma determina
da pesquisa encontra todas as peças coletadas por "Harald SCHultz'', mas 
não encontra as peças coletadas~ por "Harald SHultz". 

Os arquivos satélites do sistema são: 

Etnias. 

- Coletores/Instituições. 

Categorias. 

- Tipos. 

Documentos. 

Histórico. 

TABELA 

Esta tabela contém descrições referentes a quatro dados de peças: 
forma de aquisição, situação, estado e conservação. Como estes dados têm 
pouca variação, não justificando a criação de arquivo satélite próprio, 
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optou-se por colocá-los em uma tabela externa ao sistema, chamada de 
"TABELA TXT". Esta tabela pode ser alterada por qualquer editor que 
possa trabalhar com arquivos padrão ASCII (Wordstar em modo não 
documento, por exemplo). Toda vez que o sistema é inicializado, a tabela 
é lida e armazenada na ·memória enquanto o sistema estiver ativo. 

l-lISTóRICO 

A armazenagem de dados históricos é feita através do arquivo de 
documentos, onde está cadastrada a documentação original dos dados histó
ricos de cada peça, e do arquivo de histórico. Este arquivo contém os dados 
históricos em si, com referência ao documento que os originou. O cadastra
mento dos dados deste arquivo é feito de forma similar à tabela do item 
anterior. Para se cadastrar o histórico da peça com Registro Geral 02034, 
por exemplo, deve-se criar um arquivo padrão ASCII com o nome 02034 . 
TXT contendo o texto desejado, em formato livre . Em seguida, os dados 
serão incorporados ao arquivo histórico propriamente dito através da at ivi
dade de inclusão de histórico. 

PESQUISA 

A pesquisa pode ser feita através de vários critério~. Cada informação 
do arquivo de peças pode ser um critério de pesquisa. Com isto, o trabalho 
de pesquisa é grandemente facilitado. Por exemplo, o sistema indicará quais 
são as peças da etnia '' KAAPOR" que foram coletadas por "EURICO FER
NANDES" no período de "1948" a " 1949" na região do " RIO GURUPI . 
MA " que apresentem "BOM" estado de conservação e pertençam à catego
ria "ADORNOS". 

Após a exibição dos dados referentes às peças que atenderem a todos 
os critérios de pesquisa, poderá ser feita uma escolha entre vários formatos 
de relatórios disponíveis para imprimir as peças selecionadas. 
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