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INTRODUÇÃO

A valoração é o processo de pesquisa e compreensão dos

significados e valores atribuídos aos itens e coleções. Seu o propósito

é, como define Bullock (2014, p.20) “entender como e por que um

item [ou coleção] é significativo”. Segundo Coelho (2018, p. 311)

“quando vinculada ao processo de gestão de riscos deve incluir a

definição do valor relativo dos elementos que compõem o bem

analisado ”. Introduz um critério mais eficaz para subsidiar os

processos decisórios relacionados à definição de prioridades para os

acervos.

Está inserido no escopo da metodologia de gestão de riscos,

composta de cinco etapas sequenciais: 1. Estabelecer o contexto, 2.

Identificar os riscos, 3. Analisar os riscos, 4. Avaliar os riscos e 5.

Tratar os riscos. O processo de valoração é realizado na primeira

etapa, estabelecimento de contexto, e é fundamental para a

realização da análise de riscos. [FIGURA 1].

A Coleção de Febre Amarela (CFA) que será o estudo de caso deste

trabalho é fruto da criação do Laboratório de Histopatologia

implantado em 1931 na Fiocruz, ligada à campanha antiamarílica. É

formada por 498 mil casos (amostras de fígado coletadas por

viscerotomia entre as décadas de 1930 e 1970). [FIGURA 2]

METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho foi

estruturada em duas partes:

 Identificação e análise de referências teóricas e exemplos de

aplicação, relacionadas principalmente aos temas: conservação

preventiva, gestão de riscos, valoração e planos de emergência

para coleções museológicas.

 Aplicação dos conhecimentos obtidos para realização da valoração

da Coleção de Febre Amarela pertencente ao Museu da Patologia

– IOC, definida como estudo de caso. Como parâmetro basilar o

Método de Gestão de Riscos do CCI-ICCROM-RCE e a

experiência da Casa de Oswaldo Cruz – Fiocruz. [FIGURA 3]

RESULTADOS PARCIAIS

A pesquisa se encontra em andamento e focada em realizar

levantamentos dos atores interessados, contextualizar o panorama

institucional do acervo selecionado e o procedimento selecionado

para a valoração desses bens. Como é utilizado uma metodologia

estabelecida, o próximo passo foi o “(...) reconhecimento dos múltiplos

valores atribuídos pelos diferentes atores que possuem relação com o

bem cultural”. (COELHO, 2018, p. 311).

Para realizar essa ação, optou-se pela Técnica Delphi realizada

através da elaboração do formulário google e posteriormente enviado

para a equipe do museu, tendo sido definido como critério para o

consenso pelo menos 70% de respostas semelhantes. Ao fim das

rodadas e com a pontuações obtidas será realizada a aplicação da

fórmula desenvolvida pela Casa de Oswaldo Cruz que leva em

consideração VALOR X PESO X FATOR DE INTENSIDADE.

[FIGURA 4]

CONCLUSÃO

Pretende-se ao final desta pesquisa contribuir para a valoração da

coleção de Febre Amarela situada no Museu da Patologia – IOC,

localizado no campus Manguinhos da Fiocruz, e como produto deste

processo apresentar o diagrama de valor total da coleção e uma Lista

de Prioridades de Salvamento em caso de desastre, baseado no

modelo de Menegazzi (2013).

Além de demonstrar a viabilidade da implementação da metodologia

em instituições de pequeno e médio porte, apropriando-se deste

processo para promover uma melhor gestão de seus bens e a

possibilidade de utilizar em outras áreas como na digitalização do

acervo.

Figura 2 – Bloco de Parafina, Lâmina de Corte Histológico e Frasco 

com material envolto em gaze de fragmentos de fígados obtidos por 

viscerotomia. Fonte: Museu da Patologia, 2019. 
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