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    RESUMO 

 

ASSAD, Paula Talib. Waldisa Rússio e o museu-processo: os casos do Museu da 

Indústria e Estação Ciência. 2022. 230f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2022. 

 

 
O presente trabalho pretende investigar o desenvolvimento da teoria museológica 
paulista entre a década de 1970 e 1990 a partir da análise dos projetos do Museu da 
Indústria e Estação Ciência, ambos assinados por Waldisa Rússio, museóloga, docente 
e pesquisadora paulista. As instituições são constituídas em meio ao cenário político 
brasileiro da ditadura militar implantada em 1964 e às disputas pelo restabelecimento do 
regime democrático que se confirma em 1985, há ainda no campo da Museologia a 
consolidação de novos paradigmas acerca do papel dos museus e do conhecimento 
museológico que serão sintetizados anos mais tarde pelo Movimento Internacional para 
uma Nova Museologia. Partimos da hipótese de que as bases teórico-metodológicas 
propostas no Museu da Indústria e Estação Ciência em meio ao cenário referido, 
integram o movimento de reposicionamento da Museologia e dialogam com a construção 
do paradigma da corrente mais tarde denominada Sociomuseologia. O método para a 
investigação, centra-se na análise da documentação produzida pelas instituições e 
entrevistas com os atores envolvidos, os quais serão lidos a partir das perspectivas 
teóricas da Sociomuseologia e da História da Cultura. 

 
Palavras-chave: Teoria museológica; Sociomuseologia; Nova Museologia; Museus de 
Ciência; Museus de Indústria



 
 

ABSTRACT 

ASSAD, Paula Talib. Waldisa Rússio and the museum-process: the cases of the Industry 

Museum of São Paulo and Science Station. 2022. 230f. Dissertation (Master degree) - 

Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2022. 

 
The present work aims to research the development of museological theory built in São 

Paulo between 1970 and 1990’s from the analyses of Museum of the Industry and 

Estação Ciência’s projects, both of them signed by Waldisa Rússio, museologist, teacher 

and researcher. The institutions were conceived during the political context of the military 

regime installed in 1964 and the fights for the re-establishment of the democratic regime 

that was confirmed in 1985. In parallel, in the museological field there’s the rise and 

strengthening of new paradigms about the social role of the museums and museological 

knowledge that were years later summarized by the International Movement for New 

Museology. The present work assumes the hypothesis that at the theoretical and 

methodological foundations of the Museum of Industry and Estação Ciência, it is possible 

to identify an alignment with the movement of repositioning of the Museology that was 

already mentioned and dialogue with the construction of the paradigm of the school of 

thought denominated as Sociomuseology. The method adopted for this research focuses 

on the analyses of documents and archives that were produced by the Museums and 

interviews with central figures that in some way had contact with these experiences. This 

material will be read from Sociomuseology and History of Culture theoretical 

perspectives. 

 

 
Key-words: Museological theory; Sociomuseology; New Museology; Science Museums; 
Industry Museums.
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Introdução 

 

Em 2016, após três anos fechada para restauro, a Estação Ciência, administrada 

pela Universidade de São Paulo (EC-USP), devolveu o antigo prédio fabril que ocupava 

no bairro da Lapa, Zona Oeste da cidade de São Paulo, para a administração do Estado. 

À época, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP afirmou que o projeto não teria 

sido encerrado, as exposições foram distribuídas entre outros órgãos da Universidade - 

sobretudo no Parque CienTec - e o projeto museológico seria repensado para uma nova 

localidade, ainda em aberto1. 

A Estação Ciência foi inaugurada em 1987, com objetivo de proporcionar uma 

leitura clara e interativa da pesquisa científica em um espaço museológico. O início da 

instituição coincide com o processo de desenvolvimento de outro museu, também 

dedicado à comunicação da ciência e tecnologia. O Museu da Indústria foi fundado em 

1979, sob o organograma da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio, Ciência e 

Tecnologia, cujo objetivo era a preservação do processo de industrialização com ênfase 

no contexto paulista. O Museu da Indústria (1979 - )2 e a Estação Ciência (1987 - )3, 

situados historicamente entre o fim do Ato Institucional nº 5 (1978) e o processo de 

redemocratização (1985), guardadas suas especificidades, tinham em comum a vocação 

para o tratamento do patrimônio material e imaterial, científico, tecnológico e industrial 

no Estado de São Paulo. Ambos os projetos foram implementados sob a coordenação 

da museóloga Waldisa Rússio4 (1935 - 1991), profissional e teórica da Museologia 

brasileira. 

Nesta pesquisa, nos debruçamos sobre as duas instituições que tiveram seus 

processos de alguma forma descontinuados, mas para além da ausência de sua 

materialidade, deixaram importantes fragmentos de suas memórias. Gestados em um 

                                                
1 Informações obtidas no sítio eletrônico da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São 
Paulo. Centro de Cultura e Extensão: Estação Ciência. Pró-Reitoria de Cultura e Extensão - USP. Sem 
data. Disponível em: https://prceu.usp.br/centro/estacao-ciencia/. Acesso em: 15 de janeiro de 2021. 

2 O Museu da Indústria, criado no âmbito da Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia 
do governo do Estado de São Paulo, apresenta variações de nomenclaturas ao longo dos anos. Nos 
anos iniciais, sobretudo, vemos uma associação do nome da instituição às áreas contempladas pela 
Secretaria a que estava submetida, como Museu da Indústria, Ciência e Tecnologia. No presente 
trabalho, adotaremos para nos referenciarmos a mesma a nomenclatura que será mais comum ao 
longo dos anos: Museu da Indústria. 

3 As datas de encerramento de ambas as instituições permanecem em aberto tendo em perspectiva a 
ausência de atos oficiais de encerramento. Na presente dissertação, mais à frente, serão tratadas as 
hipóteses e trajetórias percorridas pelas mesmas até o esmaecimento das ações dos Museus. 

4 Adotamos neste trabalho a citação ao nome da museóloga a partir de seu nome de solteira, o mesmo 
é utilizado pela autora enquanto assinatura usual em diversos trabalhos e textos presentes em sua 
documentação. A mesma nomenclatura é também a que identifica o Fundo documental acumulado por 
Rússio e salvaguardado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. 

https://prceu.usp.br/centro/estacao-ciencia/
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contexto político e cultural de embates em prol da construção do regime democrático, 

alimentam e são alimentados pelos processos de constituição da Museologia enquanto 

campo de conhecimento científico. 

Pensando a Museologia a partir da concepção proposta por Maria Cristina 

Oliveira Bruno5 (2000; 2020a), como um campo de conhecimento que se estabelece 

entre “possibilidades e estratégias para tratar o abandono” (BRUNO, 2020a, p.20), 

formada por uma série de procedimentos para que os indicadores de memória sejam 

preservados, consolidando-os enquanto referências patrimoniais a partir do diálogo com 

as diversas áreas de conhecimento e os saberes locais, acreditamos que a presente 

investigação, situada no campo da história dos processos de gestão museológica, 

debruça-se justamente sobre duas instituições que encarregadas de preservar e 

comunicar o patrimônio científico e industrial, propondo novas estratégias de 

desenvolvimento do fenômeno museológico, foram elas mesmas submetidas a formas 

de abandono institucional recorrentes a órgãos patrimoniais, como descontinuidades 

administrativas e ausência de financiamento. 

Assim, temos como objetivo desta pesquisa de mestrado a análise dos projetos 

do Museu da Indústria e Estação Ciência durante as décadas de 1970 a 1990 no Estado 

de São Paulo, dos quais partimos da hipótese de que é possível identificar a emergência 

de bases teórico-metodológicas que dialogam e constroem o movimento mais tarde 

identificado como Sociomuseologia a partir do pensamento da museóloga Waldisa 

Rússio. 

Como objetivos específicos, pretendemos identificar as trajetórias das duas 

instituições e promover o diálogo interdisciplinar da Museologia com a História dos 

processos culturais durante a segunda metade do século XX no Brasil, compreendendo 

que a construção e o desenvolvimento dos projetos são atravessados pelo contexto 

político de repressão da ditadura militar implantada com o Golpe de 1964, bem como 

pelos movimentos de resistência cultural à política de violência do Estado, mais tarde, 

figurando enquanto agentes ativos na construção da Constituinte de 1988. 

Por fim, buscamos identificar e registrar as possíveis especificidades que possam 

caracterizar o pensamento de Waldisa Rússio para Museologia a partir dos contextos 

acima citados. 

                                                
5 Maria Cristina Oliveira Bruno é museóloga, professora titular do Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo, atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interunidades em 
Museologia da mesma universidade, e Professora convidada na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologia, de Portugal. Egressa do Curso de Especialização em Museologia da 
Fundação Escola de Sociologia e Política, desde a década de 1980 atua nos campos da Arqueologia 
e Museologia. É autora de propostas conceituais centradas no delineamento da Museologia na 
contemporaneidade a partir de perspectiva alinhada à escola de pensamento da Sociomuseologia. 
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Assim, o primeiro estudo de caso ao qual nos ateremos surge em face da 

alteração da dinâmica dos processos fabris e industriais decorrentes do avanço das 

tecnologias durante a segunda metade do século XX. Técnicas, maquinários e edifícios 

são paulatinamente substituídos no intento modernizador, e a concepção do projeto 

museológico do Museu da Indústria emerge do questionamento da ausência de políticas 

de preservação do patrimônio material e imaterial decorrentes das atividades industriais. 

Waldisa Rússio, ao explicitar o projeto no sexto número da publicação Museus e 

Técnicas (1981), propõe que o método de trabalho adotado pela instituição estaria 

baseado no conceito de “museu-processo e obra aberta”. Ou seja, “o elemento de fato, 

que pretende documentar e divulgar” (RÚSSIO, 1981, p.11) é o processo da 

industrialização brasileira e o método para tal, é novamente o processo, entendido como 

uma obra-aberta, sempre inacabada e participativa, cujo protagonista é o trabalho do 

Homem6. 

Nesse sentido, não se tratava de musealizar maquinário ou edifício fabril 

específico, mas de se ater aos processos de trabalho que se desenvolvem enquanto 

atividades industriais desde o final do século XIX em São Paulo e não são dotados de 

finitude, renovando-se a cada onda tecnológica, as quais o Museu deveria acompanhar. 

Uma das estratégias para a preservação do processo industrial foi a disposição 

do museu em múltiplas sedes. A proposta de estruturação da instituição foi dividida em 

três frentes: Sede Central, Museus Setoriais e Museus de Fábrica, implementadas 

preferencialmente da periferia para o centro do Estado de São Paulo, em bairros 

operários e carentes de equipamentos culturais (RÚSSIO, 1981, p.20). 

Foram identificados, pelo menos sete potenciais menções a projetos setoriais, de 

fábricas ou ainda processos museológicos que são mencionado no âmbito do Museu da 

Indústria, ainda que não fizessem parte direta da rede - Centro de Memória Agrícola, 

Fábrica Santa Helena, Projeto de Memória da Farmácia/Drogasil, Companhia 

Siderúrgica de Mogi das Cruzes (COSIM), Indústria Alpargatas, Indústria do Alumínio e 

                                                
6 O conceito de Homem, enquanto sujeito universal, foi usado por Waldisa Rússio na tríade do fato 
museal. Já nos anos 1980, a própria autora explica que a noção de Homem pode ser compreendida 
enquanto grupo ou comunidade e no âmbito dos debates feministas a partir da década de 1970, o uso 
de conceitos como Homem a partir de uma perspectiva universal, já não é mais possível, pois cria 
representações matizantes para toda uma diversidade de sujeitos que não vivem as mesmas dinâmicas 
sociais experienciadas sobretudo pela masculinidade ocidental. O alargamento do sujeito na relação 
entre o patrimônio e a realidade que é fundante para pensarmos uma Museologia calcada e atenta à 
diversidade, compreendendo que a relação com o patrimônio não é a mesma para os indivíduos se 
levarmos em conta demarcadores sociais como raça, classe, etnia e gênero. Assim, propomos o uso e 
leitura do conceito nesta análise a partir da noção de comunidade, sujeito ou pessoa, enquanto aqueles 
que carregam as contradições, acordos e embates em seu seio. Usaremos o conceito de Homem 
apenas quando nos referirmos à proposta conceitual original do fato museológico ou fato museal de 
Rússio. 
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Projeto de Memória relacionado à Votorantim. 

Dentre esses projetos espalhados pela geografia do Estado, algumas fábricas se 

encontravam em fase de fechamento, provocando prejuízos à organização social e 

econômica da região. É o caso da Fábrica Santa Helena e da Companhia Siderúrgica de 

Mogi das Cruzes. Ambas as fábricas seriam desativadas, causando a demissão de  um 

contingente significativo de trabalhadores. O Museu agiria sobre esse cenário propondo 

a transformação dos parques industriais em braços do Museu e parte dos trabalhadores 

seria incorporada à cadeia operatória museológica. 

A proposição do museu enquanto ferramenta concreta de mudanças sociais e 

organização participativa no Museu da Indústria dialoga com os conceitos e 

metodologias pensados e sistematizados a partir das discussões acerca dos   

ecomuseus, museu integral e museus comunitários, mais tarde amplamente discutidos 

pelo movimento da Nova Museologia e tratados em 1984 pela Declaração de Quebec7. 

É importante lembrarmos que o cenário latino-americano sediou uma série de encontros 

de profissionais responsáveis pela construção do pensamento epistemológico da Nova 

Museologia ao mesmo tempo que se debatia no campo as delimitações teóricas e 

práticas do objeto da Museologia. 

Dentre as diversas proposições decorrentes desses debates, o Movimento 

Internacional para uma Nova Museologia (MINOM) se ancora sobretudo na tendência 

baseada em um paradigma social e global, no qual, museus e Museologia são 

compreendidos enquanto ferramentas de ação política e transformação social em prol 

da diminuição das desigualdades. Suely Moraes Ceravolo (2010, p.260) ao traçar o perfil 

do movimento aponta que uma das perspectivas de ação era pautada pela 

potencialidade da cultura e da preservação do patrimônio enquanto “operadoras 

concretas de transformação, auxiliando inclusive a revitalização de postos de trabalho e 

retomando artesanias, atividades agrícolas e industriais”. 

No Museu da Indústria, a noção processual como método de trabalho, a 

valorização de saberes, a preservação do patrimônio industrial in situ, bem como a 

inserção dos trabalhadores na cadeia operatória museológica são elementos relevantes 

de uma concepção museológica alinhada com as premissas do MINOM, enquanto no 

âmbito do Comitê Internacional para Museologia (ICOFOM), neste mesmo período a 

discussão trilhava a construção epistemológica do campo e nem sempre dialogou de 

forma harmônica com a institucionalização do pensamento produzido pelo movimento 

                                                
7 A Declaração de Quebec foi elaborada no Ateliê Internacional Ecomuseus - Nova Museologia 
realizado em Quebec, no Canadá em Outubro de 1984, considerada um marco para a afirmação das 
bases e organização do Movimento para uma Nova Museologia (MINOM). 
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da Nova Museologia. 

Ao final da década de 1980, verifica-se que os museus de sítio que integrariam a 

rede do Museu da indústria, não foram efetivamente implementados, quanto aos de 

fábrica, somente o Museu da Drogasil e o Museu Nacional do Açúcar e do Álcool 

apresentaram desdobramentos posteriores efetivos. No entanto, é justamente a 

descontinuidade do projeto que parece ser elemento revelador das condições de 

implementação de uma nova perspectiva epistemológica e prática na Museologia 

paulista. 

A descontinuidade está inscrita em um contexto de autoritarismo político, 

emoldurado pela latente desigualdade social, cenário cultural que é fortemente 

questionado e disputado pelas ações de grupos sociais que buscam a reconstrução do 

direito ao exercício da cidadania e da democracia no campo da cultura durante a década 

de 1980. Acreditamos que o expressivo impacto na cultura causado pelos movimentos 

de repressão e resistência à ditadura militar brasileira também é sentido pelos museus, 

ainda que estejam pouco presentes nas discussões historiográficas sobre a questão. 

Neste caso, a hipótese é que as reverberações se dão mediante as sanções às novas 

ideias que atribuíam aos museus a perspectiva de se fortalecerem enquanto organismos 

com efetiva ação social junto às comunidades as quais resultam justamente nas 

descontinuidades, no desinteresse ou na falta de apoio a projetos que privilegiam uma 

perspectiva social, crítica e de cunho plural. 

No mesmo momento que percebemos o rareamento das ações do Museu da 

Indústria, em 1987 é inaugurada a Estação Ciência. Com o projeto museológico também 

coordenado por Waldisa Rússio sob a gerência do Centro Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e coordenação geral da implantação por Nelly Robles 

Reis Bacellar, a questão científico-tecnológica é mais uma vez o objeto fundamental para 

o desenvolvimento de um museu em São Paulo. 

Instalado em um antigo prédio fabril, no bairro da Lapa, tinha como objetivo 

abordar e difundir as áreas do conhecimento científico de forma interdisciplinar. Em texto 

intitulado Proposta para um Museu Universitário de Ciências e/ou de História da Ciência8, 

a museóloga defende que os museus de ciência no Brasil deveriam ser apropriados 

como meios de divulgação dos institutos de pesquisa, fazendo uso de estratégias de 

musealização condizentes com os contextos sociais, econômicos e culturais nos quais 

estão inseridos, é sob este pretexto que nasce a Estação Ciência. 

Optou-se pelo cruzamento das áreas do conhecimento como em uma “tessitura” 

                                                
8 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-EC-025. 
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(RÚSSIO, 1987)9 O discurso museológico dirige-se principalmente às crianças e jovens 

através da experiência, “reduzindo-se ao estritamente essencial o discurso verbal” 

(Ibidem). 

São a partir das experimentações teóricas e práticas das duas experiências 

acima explicitadas que propomos o desenvolvimento da hipótese de que sejam 

instituições que assimilam e produzem tendências conceituais defendidas pelo 

movimento, mais tarde, denominado enquanto Sociomuseologia. 

Para a realização da investigação propomos enquanto fontes de pesquisa a 

documentação produzida no âmbito dos projetos do Museu da Indústria e Estação 

Ciência, bem como a realização de entrevistas com os agentes que delas participaram. 

A partir do levantamento das fontes, enquanto método, pretendemos analisá-las sob o 

arcabouço teórico da Museologia e da História para a constituição das reflexões. 

Dentre os conjuntos documentais privilegiados para a investigação, destacamos: 

(i) Documentação do Fundo Waldisa Rússio do Instituto de Estudos Brasileiros da 

Universidade de São Paulo; (ii) Documentação do Centro de Memória da Fundação 

Escola de Sociologia e Política (FESP-SP); (iii) Documentação da Estação Ciência 

salvaguardada pelo Parque Cientec - USP e (iv) Entrevistas com atores que tiveram 

participação ativa nos projetos do Museu da Indústria e Estação Ciência. 

Estrutura-se a presente dissertação em três capítulos, no qual o primeiro, 

Engrenagens da Memória: delineamentos da Museologia a partir da década de 1970, é 

composto pela explicitação das concepções teóricas norteadoras para a reflexão, bem 

como um primeiro cotejamento com as proposições teóricas de Waldisa Rússio, tendo 

em perspectiva seu papel central na autoria dos projetos museológicos basais para a 

implementação das instituições nesse trabalho analisadas. 

Em 1.1. Gaveta dos Guardados: o arquivo de Waldisa Rússio, nos aproximamos 

da trajetória profissional da museóloga paulista, na qual, buscamos verificar as principais 

proposições teóricas de sua autoria a partir dos documentos pertencentes a seu arquivo 

pessoal, bem como das iniciativas de divulgação do pensamento museológico da autora 

que pesquisadores e pesquisadoras têm empreendido sobretudo a partir dos anos 2010. 

Enfatiza-se nesse segmento do trabalho a relevância das ações de preservação dos 

acervos documentais que versam sobre a própria história da Museologia, somando-se 

ainda a discussão acerca da intersecção de gênero e a relação que esta impõe nas 

trajetórias que são preservadas pelas instituições de memória. 

Dentre os conceitos teóricos elementares de autoria de Rússio enfatizamos neste 

primeiro subcapítulo as proposições do fato museal, a noção de utopia e o processo 

                                                
9 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-EC-001. 
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enquanto objeto e método aplicado à Museologia, os quais são trazidos à luz a partir da 

contextualização desses através da trajetória profissional de Waldisa Rússio. 

Em 1.2. Caminhos da teoria museológica: do ICOFOM à Sociomuseologia, nos 

aproximamos brevemente do processo de constituição da Museologia enquanto campo 

de conhecimento independente caracterizada pela face teórica e aplicada que lhe é 

própria. Defendemos que olhar para os projetos do Museu da Indústria e Estação Ciência 

enquanto processos de experimentação conceitual de novos paradigmas se torna 

possível quando compreendemos que há a necessidade de que as duas faces do campo 

caminhem de forma sincrônica. 

Assim, procuramos identificar os caminhos e a relevância dos debates do Comitê 

Internacional de Museologia (ICOFOM) para a delimitação desta disciplina enquanto 

campo de conhecimento independente, permeada pela disputa de paradigmas sobre os 

conceitos de museu e Museologia, para tal, apresentamos breve panorama das 

Declarações de Santiago do Chile em 1972, Quebec em 1984 e Caracas em 1992, 

cotejando as propostas trazidas pelos documentos com o cenário político-cultural 

brasileiro. 

Em 2. Museu da Indústria e Estação Ciência buscamos recuperar e apresentar 

os projetos museológicos que engendram os respectivos Museus a partir das pesquisas 

documentais e entrevistas realizadas. Os projetos museológicos são documentos 

basilares constituídos em prol do delineamento dos elementos necessários à 

implementação de um museu, em geral, apresentam o objeto de análise, questões 

conceituais, éticas e metodológicas que nortearão a ação da instituição, aliadas à 

proposições de ordem prática e administrativa necessárias à viabilização. Dada tal 

caracterização dos projetos museológicos, os temos nesta dissertação, enquanto um dos 

principais objetos de análise. 

Assim, em 2.1. Um Museu da Indústria para São Paulo, o ponto inicial da narrativa 

se constitui a partir do trabalho de doutoramento de Waldisa Rússio intitulado “Um Museu 

da Indústria para São Paulo”, defendido em 1978 na Fundação Escola de Sociologia e 

Política, a qual apresenta uma primeira proposta museológica da referida instituição. 

Segue-se a partir deste ponto a investigação da proposta gerada pela instituição no 

âmbito da administração pública a partir de sua criação pela Secretaria da Indústria, 

Comércio, Ciência e Tecnologia no Governo do Estado de São Paulo em 1979. 

Portanto, para além da investigação dos pressupostos teóricos que são 

desenvolvidos no projeto museológico, se fez necessário recorrer aos projetos de 

preservação, pesquisa e comunicação do Museu da Indústria, os quais se apresentaram 

enquanto fontes pertinentes do arcabouço conceitual utilizado pelo Museu. Nesse 

imbricamento entre as proposições conceituais e as ações em prol da implantação do 
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Museu, destacamos a investigação da aplicabilidade da noção de “museu-processo e 

obra aberta”. 

Por fim, nesse caso, a documentação produzida a partir da face aplicada da 

Museologia é também um elemento de registro da construção processual do Museu da 

Indústria e do seu respectivo esmaecimento que leva ao findar das ações e por tal, 

reiteramos a escolha de rememoramos e construirmos essa trajetória que, até então, 

permanecia sobretudo nas memórias daqueles que tiveram vivências atravessadas pela 

instituição. 

Em 2.2. Estação Ciência, buscamos apresentar o projeto museológico e 

expográfico idealizado para o citado Museu, os quais foram viabilizados pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A análise dos documentos 

produzidos pela Estação Ciência, assim como no Museu da Indústria, estrutura-se 

mediante o tripé basilar da cadeia operatória museológica, expressos pelas ações de 

salvaguarda, pesquisa e comunicação. Diferentemente da primeira instituição analisada, 

a concretude do projeto museológico idealizado nos galpões da Rua Guaicurus, permite-

nos, por vezes, apresentar os desdobramentos no campo da Museologia Aplicada dos 

conceitos e metodologias preteridos para a Estação Ciência de forma mais aprofundada 

e duradoura. 

Além do processo de implantação da Estação Ciência em São Paulo, levantamos 

o projeto museológico elaborado em prol da criação de uma nova unidade da Estação 

Ciência em Minas Gerais. O projeto também foi apoiado pelo CNPq e idealizado em 

interlocução com duas outras instituições: Ministério da Cultura, representado pelo então 

Sistema Nacional de Museus e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O projeto 

museológico e museográfico contou novamente com a contratação de Waldisa Rússio 

para sua execução. Contudo, nesse caso, temos mais uma vez um exemplo de proposta 

museológica que não atinge a sua concretude. 

Portanto, neste capítulo enfatizamos através da apresentação dos projetos 

museológicos da Estação Ciência em São Paulo e Minas Gerais conceitos basilares e 

particulares que são observáveis em suas trajetórias, os quais destacamos a ênfase na 

difusão científica; os museus de ciência enquanto lócus de descoberta, indagação e 

criação; discurso curatorial que refuta a noção do conhecimento científico enquanto 

narrativa única e inquestionável; a ciência enquanto produto cultural elaborado nas 

universidades, nos laboratórios privados e no cotidiano dos cidadãos e, por fim, a 

centralidade da função educativa dos museus. 

Salientamos que em relação a análise da Estação Ciência, não avançaremos na 

trajetória institucional que se estende a partir dos anos 1990 até 2016, quando de fato é 

anunciada a saída da mesma de seu edifício de origem. O mesmo se deve pelo foco na 
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análise dos projetos museológicos que a presente dissertação detém e a ausência de 

acesso possível a documentação da Estação Ciência durante esse período. 

Em 3. A Fabricação da utopia, buscamos apresentar as conexões e principais 

características percebidas nos projetos e trajetórias do Museu da Indústria e Estação 

Ciência. A análise de ambas as instituições e seus princípios norteadores se dará 

sobretudo a partir da aproximação com a obra do filósofo e educador Paulo Freire. 

Por fim, nas considerações finais apresentamos os resultados em relação às 

hipóteses levantadas e aqui expressas, bem como as análises possibilitadas a partir da 

investigação dos projetos do Museu da Indústria e Estação Ciência enquanto lócus de 

experimentação da Sociomuseologia e da Museologia Social a partir da ação de Waldisa 

Rússio. 

Nos apêndices, o leitor verificará as transcrições na íntegra das entrevistas 

realizadas com profissionais que fizeram parte em diferentes momentos do Museu da 

Indústria e Estação Ciência.
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Capítulo 1 - Engrenagens da memória: delineamentos 

da Museologia a partir da década de 1970 

 
1.1 - Gaveta dos Guardados: o Arquivo de Waldisa Rússio 

 

 
“A memória é a gaveta dos guardados” escreveu o artista visual Iberê Camargo10 

(2009, p.29) ao narrar sua trajetória. São os registros do passado que gradualmente se 

sedimentam, se escondem e se acomodam nas gavetas, e por vezes, se expressam, 

nunca tal como foram, mas como achamos que tenham sido. 

Segundo o artista, é por meio de seus quadros que as memórias de sua vida - o 

ontem - se fazem presentes. A memória definida por Iberê Camargo é aquela que nos 

comunicamos, nos permite construir consciência sobre nossa identidade em nível 

individual e coletivo. Por vezes, os documentos, artefatos e ideias que carregam 

significados memorialísticos em um nível individual são elevados a um status de 

“fazedores de lembrança” coletivas, corporificadas e rememoradas por instituições como 

museus, bibliotecas e arquivos, constituindo a memória cultural de um dado grupo 

(ASSMAN, 2008). 

A memória cultural é justamente o terreno onde se fundam os alicerces da 

Museologia, responsável por criar sistemas de administração da memória produzida a 

partir da relação das comunidades com seu patrimônio cultural (BRUNO, 2011, p.129). 

A operação de seleção, preservação e comunicação desempenhada pelos museus é 

determinante para a construção de processos identitários e se materializa há séculos 

nos gabinetes de curiosidade, no museu moderno do século XIX e nas diferentes 

experiências de enquadramento museológico no século XXI. 

Dada a centralidade da memória para a Museologia, é interessante 

questionarmos sobre as formas que a disciplina tem tratado a sua própria. No contexto 

brasileiro, Inês Gouveia (2018) aponta que a memória da Museologia se constitui 

mediante os registros produzidos e salvaguardados pelos cursos de formação, 

documentação dos museus, associações profissionais e por legados individuais. 

Segundo a autora, “estes registros possibilitam que se construam narrativas históricas, 

problematizando os fatos enquanto processos” (GOUVEIA, 2018, p.116). 

Esta dissertação emerge justamente do encontro com uma dessas gavetas de 

                                                
10 Agradeço aos amigos Heloiza Soler e Rafael Itsuo Takahashi que, nos momentos de incerteza 
partilhados no início da pandemia, me apresentaram a referida obra que pauta o capítulo. 
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memórias que é transferida para uma instituição de guarda: o arquivo pessoal de Waldisa 

Rússio, no qual se encontram os fragmentos dos projetos museológicos do Museu da 

Indústria e Estação Ciência. Profissional, docente e teórica da Museologia, Rússio 

obteve projeção em âmbito nacional e internacional por integrar o movimento de 

teorização do objeto da Museologia durante os anos 1980, autora do conceito do fato 

museal e dirigente de instituições museológicas paulistas, tornou- se tornou referencial 

para várias gerações de profissionais. 

Nascida em 1935 no Estado de São Paulo, formou-se em Direito pela 

Universidade de São Paulo ao final dos anos 1950. No mesmo período, teve início seu 

relacionamento com Rossine Camargo Guarnieri, poeta e militante político afinado com 

a esquerda comunista brasileira, o qual será seu companheiro até o final da vida. Em 

1957, Waldisa Rússio e sua irmã Lêda Telles ingressaram no serviço público estadual 

mediante concurso para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (GOUVEIA, 

2018, p.79). Entre 1961 a 1963, Rússio foi responsável pela organização dos serviços 

de documentação da Procuradoria Fiscal do Estado. 

Em 1965, prestou novo concurso para o cargo de Técnica de Administração e em 

1967 passou a integrar o Grupo Executivo de Reformas Administrativas do Estado de 

São Paulo, instituído em 30 de janeiro de 196711 pelo governador Roberto Costa de 

Abreu Sodré. O grupo foi responsável por coordenar os trabalhos de reestruturação do 

serviço público estadual. 

A reforma estadual, que se estendeu até 1970, conferiu novas estruturas para o 

campo da cultura com a criação de políticas públicas de preservação do patrimônio e 

marcou a entrada definitiva de Waldisa Rússio enquanto profissional desta área. Assim, 

em 1967, foi criada a Secretaria de Estado da Cultura, Esporte e Turismo, cujo um dos 

resultados foi a estruturação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (CONDEPHAAT)12. 

Nos museus, dentro do escopo das ações da Reforma, Rússio participara da 

estruturação técnico-administrativa do Museu de Arte Sacra (1969), Museu da Imagem 

e do Som (1970) e do então Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro (1970), 

mais tarde denominado, Museu da Casa Brasileira. Em relação à última instituição, 

Waldisa Rússio foi responsável pela estruturação legal e diretoria técnica até 1975 

                                                
11  Decreto N° 48.206, de 7 de Julho de 1967. Consultado em 

<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1967/decreto-48206-07.07.1967.html> 
acesso em 01 de março de 2020. 

12 Decreto Nº 10.247, de 22 de Outubro de 1968. Consultado em 
<http://condephaat.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/LEI-10.247-DE-
22.10.1968_cria%C3%A7% C3%A3o-do-CONDEPHAAT.pdf> acesso em 05 de março de 2020. 

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1967/decreto-48206-07.07.1967.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1967/decreto-48206-07.07.1967.html
http://condephaat.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/LEI-10.247-DE-22.10.1968_cria%C3%A7%C3%A3o-do-CONDEPHAAT.pdf
http://condephaat.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/LEI-10.247-DE-22.10.1968_cria%C3%A7%C3%A3o-do-CONDEPHAAT.pdf
http://condephaat.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/LEI-10.247-DE-22.10.1968_cria%C3%A7%C3%A3o-do-CONDEPHAAT.pdf
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(GUERRA, 2015, p.14). 

Entre 1976 e 1978, coordenou os trabalhos do Grupo Técnico de Museus (GTM) 

dentro da Secretaria de Estado da Cultura. O grupo estruturou o diagnóstico das 

instituições museológicas estaduais, avaliando as instalações, os quadros técnicos e a 

relação dos museus com as comunidades. A equipe, a partir de visitas técnicas por todo 

o estado de São Paulo, elaborou relatório com os pontos analisados e recomendações 

para melhor administração das instituições. 

Observaram que inúmeros decretos nunca chegaram a se transformar em 

instituições em funcionamento e levantam o número de 51 cidades cujo interesse 

comunitário pelos museus existentes foi classificado enquanto regular ou nenhum, 

evidenciando a precariedade da eficácia da política museológica no Estado13 naquele 

momento. Nas indicações elaboradas pelo grupo para o fortalecimento dos museus de 

São Paulo, uma das propostas seria a ação sistêmica entre as instituições, na qual 

promoveriam a troca de informações, acervos e intercâmbio cultural e técnico. Trata-se 

de uma proposta de política pública pioneira no âmbito museológico, considerado um 

esboço do hoje atuante Sistema Estadual de Museus - SISEM. 

O trabalho realizado pelo Grupo Técnico de Museus é representativo de uma 

importante frente da trajetória profissional de Waldisa Rússio. A formação em Direito e a 

entrada na administração pública confere a sua ação no campo das políticas culturais, a 

incorporação de postura voltada à gestão, advogando por procedimentos de 

planejamento, implementação e avaliação baseada em necessidades concretas da 

sociedade civil para o desenho da programação cultural e gestão dos equipamentos 

públicos14. 

Seria justamente essa postura baseada na análise orçamentária, formação 

adequada dos profissionais de museu e o estabelecimento de parâmetros específicos 

para os equipamentos culturais que representaria um primeiro passo para que as 

instituições museológicas deixassem a posição de espelhos representativos de parcela 

minoritária da sociedade. 

Os dados sistematizados pelo GTM foram retomados na dissertação de mestrado 

defendida em 1977 por Rússio. Museu: um aspecto das organizações culturais em um 

país em desenvolvimento foi escrita dentro do Programa de Pós-Graduação da 

Fundação Escola de Sociologia e Política sob orientação de Antonio Rubbo Muller. Na 

                                                
13 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência WR-GTM-0020. 

14 Em 1976, Rússio publicou texto pelo Museu da Casa Brasileira intitulado Algumas considerações 
sobre uma política cultural para o Estado de São Paulo (1976, In: BRUNO, 2010a, v.I. p.57) no qual 
esboça proposta organizacional para uma política cultural e defende que diagnóstico, planejamento, 
implementação e avaliação sejam práticas da administração pública incorporadas à Secretaria de 
Cultura do Estado. 
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dissertação, promove análise do passado museológico brasileiro, cuja origem das 

instituições remete ao Império e o primeiro curso técnico de formação em Museologia 

em 1932, enfatizando a permanência de estruturas arcaicas e coloniais nos museus 

brasileiros durante o século XX. 

A crítica se estenderá em sua análise sobre as instituições museológicas do 

Estado de São Paulo, na qual conclui que a ausência do estabelecimento de burocracia 

em favor do desenvolvimento administrativo dos museus, parâmetros basilares 

pactuados, legislação mínima e ausência de pessoal formado adequadamente resultam 

em museus geridos por vontades individuais e pouco visitados, alheios às comunidades 

às quais pertencem. 

Como sublinha Marcelo Mattos Araújo15 (In: BRUNO, 2010a; v.II, p.112), o 

panorama das problemáticas elencadas acima revelaria a “falta de uma imaginação 

sociológica capaz de entender o museu como um processo” (RÚSSIO, 1977, p.131), 

desencadeando uma postura museológica indiferente aos avanços e percalços 

causados pelo desenvolvimento tecnológico e industrial no país. 

Defende que os museus sejam entendidos como processos inseridos e pensados 

dentro do cenário no qual as políticas públicas agem sobre, de forma que, para que 

desempenhem sua função social, seria necessária “a construção de uma política 

museológica, calcada na realidade nacional e nas várias realidades regionais, para que 

os museus possam se viabilizar como preservadores da memória e inspiradores da 

mudança”. (Ibidem, p.146). 

A temática do desenvolvimento na obra de Rússio será debatida a partir da 

perspectiva museológica tendo como aporte teórico autores da Economia, Sociologia e 

Administração, dos quais destacamos sobretudo a referência a John R. P. Friedmann, 

do qual incorpora a concepção de utopia, recorrente em sua obra: 

Entretanto é preciso lembrar que a utopia, longe de ser uma visão 
fantástica de cérebro doentio, sonho longínquo desligado das realidades 
mais chãs e das raízes da Vida, é pelo contrário, uma manifestação da 
racionalidade humana em que o chamado “sonho” é apenas, a fase que 
precede ao planejamento. (Ibidem, p.159) 

 

Portanto, a utopia, para Rússio, seria a democratização da cultura, o acesso aos 

museus pelos mais diversos públicos, a construção e manutenção colegiada dos museus 

                                                
15  Marcelo Mattos Araújo é bacharel em Direito, com especialização em Museologia pela Fundação 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1983) e doutor pela Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (1997) com a tese A vanguarda se faz tradição: os modernos 
na Pinacoteca. Durante a década de 1980, teve participação ativa na Associação Paulista de 
Museólogos (ASSPAM). Atuou e esteve à frente de diversos museus em São Paulo, bem como foi 
Secretário de Cultura do Estado (2012 - 2016) e Presidente do Instituto Brasileiro de Museus (2016 - 
2018). 
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pelas comunidades, o reconhecimento da relevância social e a sua transformação em 

ferramentas de desenvolvimento. Para tal, seria necessário implementar políticas 

museológicas consistentes calcadas em dados e análises objetivas do cenário social e 

cultural brasileiro. 

Quanto aos aportes teóricos da Museologia presentes no trabalho, o contexto era 

ainda de poucas publicações disponíveis ou traduzidas para o português16, mas 

destacamos sobretudo a análise e incorporação dos argumentos de Ulpiano Toledo 

Bezerra de Meneses e Hugues de Varine-Bohan. A leitura de ambos os autores permite-

nos vislumbrar a interpretação dos museus atrelados ao potencial do desenvolvimento 

no contexto socioeconômico da segunda metade do século XX: 

A definição de alguns pontos fundamentais relativos à industrialização e 

suas consequências e alterações sociais que ela traz. Aí entramos em 

cheio no problema do desenvolvimento. E seria o caso de se ver em que 

medida o nosso museu brasileiro também pode ser uma mola de 

desenvolvimento, e como a ciência e a tecnologia podem beneficiar-se 

de museus e como o processo esmo de desenvolvimento pode não 

somente valer-se dos museus, mas também, por indo novo e 

principalmente humanizar este processo. (MENESES apud RÚSSIO, 

1977, p.58) 

 

É a partir destas perspectivas que Rússio defende que os museus são “agentes 

humanizadores do desenvolvimento” (RÚSSIO, 1977, p.9) através de sua potencialidade 

de registro da essencialidade da humanidade expressa pelo trabalho. 

Assim, ainda que Rússio não tenha participado presencialmente da Mesa de 

Santiago do Chile em 1972, as noções definidoras do Museu Integral e o 

desenvolvimentismo permeiam fortemente sua produção, na qual observamos o 

afastamento da relação dos museus apenas como instituições preservacionistas cujo 

material de trabalho está no passado e estritamente dentro dos edifícios que abrigam os 

acervos. 

É justamente a partir da dissertação de mestrado que a entrada de Waldisa 

Rússio nos quadros do Conselho Internacional de Museus (ICOM) se torna factível e se 

dá um processo de internacionalização do pensamento da museóloga17. Em janeiro de 

1978, é nomeada Delegada Regional do Comitê Brasileiro do ICOM e da Associação de 

                                                
16 Um importante evento no contexto nacional, que é identificado como um pontapé da divulgação do 
pensamento de Hugues de Varine-Bohan e dos debates da Museologia Social em São Paulo, seria um 
seminário realizado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo em 
1974 que teve como palestrante o museólogo francês. Cinco anos mais tarde, foi publicado o livro Os 
museus e o mundo, como parte da coleção Biblioteca Salvat, contendo transcrição de entrevista de 
Hugues de Varine-Bohan, que teria tido circulação ampla entre os países francófonos, lusófonos e 
hispânicos (CHAGAS; GOUVEIA, 2014). 

17  Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência WR-RS-CBI-001. 
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membros do ICOM-Brasil. O ofício endereçado ao governador do Estado de São Paulo, 

Paulo Egydio Martins, foi assinado por Fernanda Camargo Moro de Almeida, Presidente 

do Comitê Brasileiro do ICOM, no qual justifica a eleição de Rússio devido aos serviços 

prestados pela museóloga e seu trabalho acadêmico de alta qualidade, contribuindo para 

"o correto planejamento de uma ampla e positiva política museológica.”18. 

No âmbito do ICOFOM, uma importante contribuição será na redação do 

Dictionarium Museologicum (1986), publicação dedicada à sistematização de 

vocabulário controlado traduzido para diversos idiomas, objetivando padronização dos 

conceitos utilizados pelos profissionais do campo museológico e assim, uma melhor 

propagação dos debates e parâmetros. O trabalho foi realizado em parte ao lado de 

Maria de Lourdes Rego Novais e Maria Teresa Gomes Ferreira, essa última, 

representante de Portugal, parceria que possibilitou a ida de Rússio ao país e o 

estabelecimento de relações mais estreitas com o Museu Calouste Gulbenkian19. 

Ainda no âmbito do ICOFOM, Rússio integrou com produções acadêmicas as 

revistas dedicadas à divulgação dos debates propostos pelo Comitê. Dentre eles, na 

segunda edição dos Museological Working Papers (MuWoP), em A interdisciplinaridade 

na Museologia (1981), Rússio formulou enunciados sobre aquilo que caracterizaria a 

ciência museológica expressos pelo seu objeto, método e sistema. Trazendo a público 

pela primeira vez a conceituação do fato museal, reafirmando e complexificando-a 

durante as publicações do ICOFOM Study Series (ISS) de 1987, 1988 e 1989. 

A proposta do fato museal posiciona Waldisa Rússio ao lado daqueles que a partir 

da década de 1960, elaboraram concepção sobre a Museologia voltada para o social, 

não mais centrada no colecionismo, mas refletindo sobre a preservação enquanto ação 

que olha para o futuro em um cenário específico de disparidades sociais profundamente 

marcadas e da fragilidade da consciência crítica dos indivíduos sobre sua própria 

historicidade. 

Segundo Waldisa Rússio, o objeto da Museologia constitui-se pelo fato museal 

ou fato museológico, o qual é representado pela “relação profunda entre o Homem e 

objeto, parte da realidade, sob a qual o homem pertence e pode agir, no cenário 

institucionalizado que é o museu” (RÚSSIO, 1990, In: BRUNO, 2010a, v.I, p. 204). A 

partir desta perspectiva, a autora defende que a tarefa do museu contemporâneo seria 

proporcionar uma leitura clara, capaz de promover a percepção crítica do mundo através 

da musealização, subsidiando a transformação do Homem (RÚSSIO, 1990, In: BRUNO, 

2010a, v.I, p.204). 

                                                
18  Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência WR-RS-CBI-003. 

19 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência WR-RS-IE-003. 
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Na tríade entre Homem20, Objeto21 e Cenário22, ao longo dos anos, enfatiza que 

o Objeto não é necessariamente material, mas sim todos os processos que registram o 

trabalho do Homem ao transformar a natureza, denominando-os enquanto artefatos. A 

função dos museus enquanto base institucional para a realização desse fenômeno seria 

justamente a de garantir o encontro entre o indivíduo e seu próprio trabalho, 

possibilitando a tomada de consciência deste como agente ativo da produção artística e 

cultural, bem como de sua responsabilidade sobre o desenvolvimento social (RÚSSIO, 

1989, In: BRUNO, 2010a, v.I p.183). 

O objeto musealizado detém, para a autora, três atributos que o fazem perder 

seu valor de uso original e justificam a preservação destes pelos museus - 

testemunhalidade, fidelidade e documentabilidade. A percepção e atribuição desses 

valores, caracterizam a musealização enquanto operação específica da Museologia e a 

atrelam obrigatoriamente a preservação patrimonial como um ato político, pois é através 

do encontro dos artefatos com a comunidade que se dão os processos de elaboração 

das memórias coletivas e de construção identitária. É justamente esta a especificidade 

da relação entre homem-realidade que se dá pela Museologia: 

Quando musealizamos objetos e artefatos (aqui incluídos os caminhos, 
as casas e as cidades, entre outros; e a paisagem com a qual o Homem 
se relaciona) com as preocupações de documentalidade e de fidelidade, 
procuramos passar informações à comunidade; ora, a informação 
pressupõe conhecimento (emoção/razão), registro (sensação, imagem, 
ideia) e memória (sistematização de ideias e de imagens e 
estabelecimento de ligações). 
É a partir dessa memória musealizada e recuperada que se encontra o 
registro e, daí, o conhecimento suscetível de informar a ação. (RÚSSIO, 
1983, In BRUNO, 2010a, v.I, p.149). 

 

A musealização, por sua vez, demanda operações concretas de salvaguarda e 

comunicação ao conferir esse atributo às referências patrimoniais. As ações que se 

desenvolvem nos territórios ou nos museus a partir da transformação do fato em 

                                                
20 Homem é definido pela autora enquanto: um projeto inacabado, em constante evolução, um ser 
no mundo, dotado de sensibilidade e de razão, de memória e de imaginação, capaz de agir e criar; 
(RÚSSIO, 1983, In: BRUNOa, 2010, v.I, p.128). 

21 Objeto é entendido como: contingente, existindo “aqui e agora”, num contexto espaço-temporal, 
documento (docere) e testemunho (testimonium) de uma realidade susceptível de ser percebida (e, 
portanto, modificada); nesta categoria é preciso incluir os objetos originais, as cópias, as reproduções 
válidas e os modelos; (RÚSSIO, 1983, In: BRUNOa, v.I, 2010, p.128). 

22 Por fim, o museu é definido enquanto: um processo fazendo-se num continuum, dentro da realidade 
do homem e do social. O museu é, consequentemente, a condição na qual o fato museal se realiza e 
é percebido. Nesse quadro e com esses caracteres, ele (o museu) é o objeto de nossa investigação 
porque, como nos ensina Schreiner (1981), “o museu propriamente dito, enquanto instituição, não é 
nem todo nem parte de uma disciplina científica, mas uma base institucional necessária. A ciência 
médica não é a ciência dos hospitais, assim como a pedagogia não é a ciência das escolas, a 
museologia não pode ser a ciência dos museus”. (RÚSSIO, 1983, In: BRUNOa, 2010, v.I, p.128). 
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fenômeno museológico, são aquelas que permitem que leiamos a Museologia enquanto 

Ciência Social Aplicada. Sobre isso, Waldisa Rússio propôs: 

Assim, a Museologia constitui um ramo específico do conhecimento 
científico (lógico, racional, sistemático) que não dispensa sua prática 
para a qual são elaboradas técnicas e procedimentos, instrumentos 
operacionais de trabalho baseados no conhecimento científico anterior; 
um conhecimento científico que se renova e rejuvenesce com o auxílio 
da prática e do empírico, compreendidos aqui como a experiência vivida, 
a atividade consciente que, no momento de visão e de revisão e da leitura 
ou re-leitura do mundo, do real, do natural, ajuda a construção e o 
desenvolvimento do cultural, do conceitual, do histórico. (RÚSSIO, 1983 
in BRUNO, 2010a, v.I, p.129) 

 

O método pelo qual a Museologia operaria para garantir a preservação e 

comunicação dos artefatos seria interdisciplinar, logo, a formação do profissional que 

desempenha essas operações, o museólogo, também o deveria ser. A defesa por este 

método será difundida e aplicada em sua atuação enquanto docente e coordenadora do 

Curso de Museologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP) 

a partir de 1978. A iniciativa se conformou através de parceria entre a FESP e o Museu 

de Arte Assis Chateaubriand (MASP), propondo suprir a ausência de formação 

sistemática em Museologia no Estado de São Paulo23 já apontada no levantamento do 

Grupo Técnico de Museus e defendida na sua defesa de mestrado. 

Em caráter de pós-graduação, como dito, tinha como um dos principais pilares a 

interdisciplinaridade que, na concepção de Rússio, atuando enquanto professora e 

coordenadora do Curso, a defendia como característica imprescindível ao profissional de 

museus, de forma que a especialização pudesse contribuir com profissionais 

qualificados, cujo enquadramento profissional poderia ser definido pelo conceito de 

trabalhador social. 

E me pergunto se a formação dada aos museólogos tem sido adequada 
às necessidades não apenas de acompanhar as mudanças tecnológicas, 
mas, sobretudo, de viver e compreender os problemas e as questões da 
nossa sociedade e do nosso tempo? Estamos formando técnicos ou 
cientistas e trabalhadores sociais? Sei que algumas destas questões não 
se referem ao MinC, mas são fundamentais para o aperfeiçoamento dos 
nossos museus. (RÚSSIO, 1989, In: BRUNOa, 2010, v.I, p.186) 

 

Observamos a relação da concepção de Waldisa Rússio do museólogo enquanto 

trabalhador social à concepção proposta pelo pedagogo Paulo Freire (1981) em O papel 

do trabalhador social no processo de mudança (1968). Neste, o trabalhador social, 

                                                
23 Em 1957, Vinício Stein Campos foi convidado para assumir a coordenação do Serviço de Museus 
Históricos do Estado de São Paulo, no qual foi responsável pela implementação e gestão dos Museus 
Histórico Pedagógicos. Os primeiros registros de formação específica em Museologia no Estado de 
São Paulo estão ligados à sua figura, oferecendo cursos de curta duração na rede que se estabeleceu 
entre essas instituições. 
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independentemente de sua área de atuação, é definido enquanto educador com uma 

prática política dedicada à mudança das estruturas de opressão levando em conta o 

contexto ainda permeado pelas estruturas de conservação do poder hegemônico. 

Daí a necessidade que tem o trabalhador social de conhecer a realidade 
em que atua, o sistema de forças que enfrenta, para conhecer também o 
seu “viável histórico”. Em outras palavras, para conhecer o que pode ser 
feito, em um momento dado, pois que se faz o que se pode e não o que 
se gostaria de fazer. (FREIRE, 1981, p.34) 

 

Em 1984, foi criado o Instituto de Museologia da Fundação Escola de Sociologia 

e Política por Waldisa Rússio ainda dentro da FESP. O curso de Museologia passou a 

integrar a referida estrutura até 1996, então coordenado por ex-alunos após o 

falecimento da museóloga em 1990. A ampliação do Curso para a conformação de um 

instituto, se deu em decorrência da vontade de que a nova organização teria maior 

potência no fomento à pesquisa e no desenvolvimento de projetos museológicos. 

Ao observarmos a grade curricular oferecida pela FESP, é possível constatar que 

fugia de disciplinas tecnicistas e aproximava-se das Ciências Sociais. Organizado de 

forma modular, as temáticas norteadoras de cada segmento do curso tinham eixo 

temático permeados pela concepção dos museus enquanto ferramenta para o 

desenvolvimento do território pautado por uma ideia específica dos aspectos da 

realidade socioeconômica latino-americano (Tabela 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
33 

 

TABELA 1 - ESTRUTURA MODULAR DO CURSO DE MUSEOLOGIA DA 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA 

 
 

Módulo Tema Carga Horária 

1° “A função humanizadora 
dos pequenos museus 
nos países em 
desenvolvimento. A 
conquista de novos 
públicos: A CRIANÇA” 

375 horas/aula, dois 
semestres 

2° “Função social e 
humanística dos Museus 
de Arte e dos Museus de 
História nos países em 
desenvolvimento” 

375 horas/aula, dois 
semestres 

3° “A prospectiva dos 
museus de Ciência, 
Indústria, e Técnica nos 
países em 
desenvolvimento” 

375 horas/aula, dois 
semestres 

 

Fonte: ARAÚJO, 2017, p.76 

 

 
Léa Blezer Araújo24 (2017) ao investigar as “tramas do pensamento museológico 

paulista pelo viés do ensino de Museologia” (Ibidem, p.13), aponta para o ensino como 

local privilegiado de discussão e disseminação de propostas, necessariamente refletida 

nas práticas baseadas na organização disciplinar da Museologia enquanto Ciência 

Social Aplicada. 

A partir da investigação documental e da observação dos depoimentos do 

alunado, a autora conclui que a ênfase nos sujeitos do fato museal, a interdisciplinaridade 

                                                
24 Léa Araújo Blezer é historiadora e mestre em Museologia pela Universidade de São Paulo. Autora 
da dissertação de mestrado A tecitura de uma Museologia paulista: tramas do ensino pós-graduando 
em São Paulo (2017) defendida no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da 
Universidade de São Paulo. elenca como objetos de análise os primeiros cursos de formação em 
Museologia de São Paulo - O Curso de Especialização em Museologia da Fundação Escola de 
Sociologia e Política, o Instituto de Museologia de São Paulo e o Curso de Especialização em 
Museologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (CEMAE-USP). A 
hipótese do trabalho se orienta pela busca das especificidades do pensamento museológico paulista 
expressos pelo ensino pós-graduando no Estado, retomando a questão já levantada anteriormente pela 
museóloga Manuelina Duarte Cândido se haveria uma especificidade da Museologia brasileira 
(CÂNDIDO, 2003). 
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e a inclinação à Sociologia serão decisivas no currículo do curso da FESP, competências 

amplamente presentes no pensamento teórico e prática museológica de Rússio (Ibidem, 

p.169). Estes conceitos teriam se “cristalizados” (Ibidem, p. 176) e constituíram as bases 

nas quais, anos depois, o Curso de Especialização em Museologia do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (CEMMAE) produziu suas 

próprias contribuições. 

Ainda sobre sua atuação enquanto formadora, Waldisa Rússio participou em 

nível nacional e internacional de diversos eventos acadêmicos e ministrou cursos livres, 

dos quais destacamos o de Museologia Popular (1984) em Minas Gerais e o Curso 

Regional de Museos y Administración com duas edições, uma em Lima - Peru (1980) e 

outra em Barquisimeto, na Venezuela (1985). Cabe ainda lembrar que, em 1984, a 

convite da museóloga francesa Mathilde Bellaigue-Scalbert, ministrou curso sobre o 

Museu da Indústria no Ecomuseu de Le Creusot Montceau, instituição referencial para o 

estabelecimento dos museus comunitários e ecomuseus a partir da década de 1970. 

Acreditamos que a atividade docente e acadêmica de Waldisa Rússio tenha 

contribuído com os debates no contexto internacional sobre as especificidades dos 

novos paradigmas da Museologia no cenário latino-americano, em que os conceitos de 

desenvolvimento e profissionalização diferem da realidade das instituições europeias ou 

norte-americanas daquele período. 

Assim, a questão do desenvolvimento estará pautada também em sua proposta 

de um Sistema da Museologia, nos debates de conformação da disciplina, publicados 

nos documentos de trabalho do simpósio organizado pelo Comitê para o Treinamento 

de Pessoal (ICTOP) e ICOFOM realizado em Londres no ano de 1983. Baseada no 

esquema de Museologia Geral, Especial e Aplicada desenhado e desenvolvido por 

atores do campo museológico como Geoffrey Lewis, W. Klausewitz e Vinos Sofka 

(BURCAW apud CURY, 2008, p.49), a museóloga paulista coloca a questão do 

desenvolvimento e subdesenvolvimento dentro das competências abordadas pela 

Museologia Especial (Tabela 2).
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TABELA 2: QUADRO REFERENCIAL DO SISTEMA DA MUSEOLOGIA PROPOSTO 

POR WALDISA RÚSSIO EM O SISTEMA DA MUSEOLOGIA (1983) 

 

 

Fonte: RÚSSIO, 1983, In: BRUNO, 2010a, v.I, p.131.
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Nesse sentido, Rússio ao situar a questão do desenvolvimento dentro da 

Museologia Especial, o entende como elemento formativo e contextual dos terrenos que 

os fatos se desenvolvem em fenômenos museológicos, impactando diretamente na 

forma que se devem expressar os artefatos musealizados nos territórios. 

Ao final da década de 1970, observamos que os aspectos teóricos acima 

apresentados foram experimentados nos projetos museológicos aos quais esteve à 

frente. Enquanto funcionária pública, em 1979, completou-se a transferência de Rússio 

da pasta de Cultura para a Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia com 

a incumbência de coordenar a implantação do Museu da Indústria do Estado de São 

Paulo. O objetivo da instituição, como já apontado, era a preservação do processo de 

industrialização. 

Nesse projeto, a autora retoma a noção de museus enquanto processo já 

defendida na dissertação de mestrado e a aplica através do conceito de museu-processo 

e obra aberta adotado como abordagem metodológica para a instituição. Conforme já 

citado na introdução deste trabalho, através de sedes múltiplas espalhadas pelo Estado 

e ocupando edifícios fabris, pretendia-se preservar o processo de industrialização, 

entendido como inacabado e sempre em rápida modificação. Os envolvidos na 

construção de tal projeto seriam museólogos, historiadores, cientistas sociais e os 

próprios trabalhadores e industriais. 

Vânia Maria Andrade Brayner Rangel25, ao analisar a noção de “museu-processo” 

cunhado por Waldisa Rússio destaca a noção processual aplicada à Museologia, na qual 

enxerga reciprocidades com o pensamento freireano, também presente no 

desenvolvimento da Sociomuseologia no contexto latino-americano. 

Para tal, Rangel mobiliza breve histórico da Teologia da Libertação (TdL) e o 

diálogo para a propagação da filosofia da educação de Paulo Freire no pensamento 

teórico de Waldisa Rússio. O posicionamento em favor do oprimido, é o primeiro ponto 

                                                
25 Vânia Maria Andrade Brayner Rangel é doutora pela Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias de Lisboa (ULHT). Autora da tese intitulada Memórias Rebeldes: A invenção clássica e 
sua transfiguração em processos sociomuseais decoloniais e ecossistêmicos (2020). Neste trabalho, 
investigou o desenvolvimento de processos sociomuseológicos no Brasil que reverteram a lógica de 
transformação da memória em herança patrimonial. Com a análise destas experiências museológicas, 
buscou “de que forma suas ideias [das comunidades] e ações culturais são capazes de proteger e 
promover memórias e heranças culturais comuns e, ao mesmo tempo, produzir um projeto de 
autoemancipação e de devir?” (RANGEL, 2020, p.20). Para tal, utiliza enquanto aporte metodológico 
os conceitos de “museu-processo” de Waldisa Rússio, categoria de “inédito viável” de Paulo Freire e a 
noção de “estar vivo” do antropólogo Tim Ingold, atrelados à noção de uma Museologia entrelaçada à 
vida (RANGEL, 2020, p.21) para construir o diálogo com “aqueles que pensam e fazem o Quilombo 
Nação Xambá e o Ponto de Cultura Espaço Livre do Coque, em Pernambuco; o Ilê Axé Ijexá Orixá 
Olufon e o Matamba Tombenci Neto, na Bahia.” (RANGEL, 2020, p.6). 
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de intersecção observado pela autora entre TdL e a concepção pedagógica de Freire 

(RANGEL, 2020, p.90), bem como a necessidade da autonomia para a sua libertação 

em relação à opressão: 

 
Uma pedagogia que instrumentaliza o pobre do campo e dos centros 
urbanos para transformar, ele próprio, a sua realidade de exploração e 
opressão. Este era um dos objetivos do educador e filósofo Paulo Freire, 
que preconizou: “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: 
os homens se libertam em comunhão” (Freire, 2013, p.62). (RANGEL, 
2020, p.92) 

 

Para a autora, este diálogo deixa suas marcas na Declaração da Mesa de 

Santiago do Chile, em 1972, inscrita mais explicitamente pela relação entre Paulo Freire 

e o museólogo Hugues de Varine-Bohan, então diretor do ICOM. A interlocução deste 

debate com o pensamento de Waldisa Rússio será construída por meio do conceito de 

“museu-processo”. 

Rangel, através do “museu-processo”, contesta a interpretação da proposição do 

“fato museal” que alguns estudos teriam identificado no aporte do positivismo 

durkheimiano representado pelo conceito de fato social26. Segundo a autora, não é 

possível observar no pensamento de Waldisa Rússio um desejo de aproximação com a 

objetividade científica, livre de concepções ideológicas que seria pressuposto no fato 

social. Se a síntese das principais características apresentadas para definir o fato social 

durkheimiano podem ser expressas pelos seguintes conceitos: “generalidade, 

exterioridade e coercitividade; e o método para analisá-lo, para ser científico, exigirá do 

pesquisador observação, experimentação, objetividade e neutralidade.” (RANGEL, 

2021), os quais, de fato, não são conceitos observáveis na produção de Rússio e a sua 

defesa de uma Museologia notadamente política, historicizada e contextual. 

O distanciamento do fato museológico em relação ao fato social de Durkheim já 

havia sido acenado por Inês Gouveia (2018) e é reiterado na tese de Vânia Maria Brayner 

Rangel (2021) ao aproximar a noção processual aplicada aos museus a partir do aporte 

materialista histórico-dialético, afinado com as correntes culturalista marxistas que 

ganham proeminência no cenário intelectual sobretudo a partir da segunda metade do 

                                                
26 O fato museal é das contribuições teóricas de Rússio mais difundidas e incorporadas nos trabalhos 
acadêmicos, tendo sido objeto de investigação de alguns autores. Em 2011, Luciana Menezes de 
Carvalho defendeu a dissertação Waldisa Rússio e Tereza Scheiner - dois caminhos, um único objetivo: 
Discutir Museu e Museologia. A autora propôs comparativo entre as concepções de Museu e 
Museologia elaborados pelas duas museólogas brasileiras. No trabalho, o fato museal - a relação entre 
Homem e Objeto, no cenário do Museu - é analisado através da proposição sociológica de Durkheim 
de fato social. Segundo Luciana Menezes, essa apropriação de Durkheim expressa no fato museal se 
traduziria na seguinte equação: o museu, enquanto fato museal, possui existência própria e uma “força 
coercitiva”, distinguindo se dos demais fenômenos sociais, construído na interface entre o individual e 
o coletivo, sendo de estudo específico do campo Museologia. (MENEZES, 2011, p.152) 
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século XX. 

Nesse aspecto, concordamos com Rangel para análise dos projetos do Museu 

da Indústria e Estação Ciência sobre a centralidade do engendramento de uma ação 

política a partir dos museus nas propostas de Rússio, nos quais há a relevância da 

compreensão do trabalho enquanto elemento cultural e patrimonial, promoção da 

consciência crítica e emancipatória, a indignação com as desigualdades e a respectiva 

busca pela sua diminuição e a incorporação do conceito da utopia. 

A noção processual a partir de Rússio será desenvolvida por Maria Cristina 

Oliveira Bruno (2000; 2020a), ao delimitar a já referida conceituação do fato, fenômeno 

e processo como organização disciplinar da Museologia. A noção processual novamente 

ratifica a ideia de que o papel social dos museus não está cristalizado no passado. O 

processo enquanto característica inerente aos museus, permite que adotem a crítica e a 

revisão como procedimentos naturais da cadeia operatória museológica, dialogando com 

os debates e necessidades do presente. 

Ainda sobre o projeto do Museu da Indústria, este também foi  objeto de 

investigação da tese de doutoramento de Rússio, defendida na FESP, em 1980. Em Um 

Museu da Indústria para São Paulo, a autora apresenta apreciação sobre instituições 

museológicas dedicadas à preservação da ciência e tecnologia e desenvolve o 

argumento do projeto de implementação do Museu da Indústria de São Paulo, não só 

elaborando o aporte conceitual, mas também decretos e organogramas necessários à 

sua consolidação no âmbito da administração pública. 

Mesmo com anos contínuos de tentativas de implementação da instituição, o 

projeto do Museu da Indústria não consegue ser de fato operacionalizado. Contudo, 

veremos alguns dos princípios e ações idealizadas para o Museu da Indústria serem 

relidos e elaborados em outra instituição na qual Rússio é responsável pelo desenho do 

projeto museológico. A museóloga foi convidada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico para coordenar a implantação de 

equipamento museológico destinado à divulgação da produção tecnológica e científica 

na cidade de São Paulo, a Estação Ciência. De acordo com o já exposto na Introdução, 

o Museu foi inaugurado em 1987 em um antigo prédio fabril na Lapa, na zona oeste da 

cidade de São Paulo, o Museu era vocacionada para uma forte ação educativa junto à 

comunidade escolar e público infantil sobretudo do entorno, o qual muitas vezes se 

encontrava em situação de vulnerabilidade social. 

No contexto da redemocratização, em 1983, Waldisa Rússio engajou-se 

politicamente ao projeto de regulamentação da profissão de museólogo, cujos debates 

foram capitaneados sobretudo pela Associação Paulista de Museólogos (ASSPAM), 

Associação de Museólogos da Bahia (AMB) e pela Associação de Trabalhadores de 
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Museu (ATM). Como resultado da mobilização de profissionais de todo o Brasil em 18 

de dezembro de 1984, foi aprovada a Lei n° Lei n.º 7.287 que regulamenta o exercício 

profissional dos trabalhadores de museus (BRUNO et al., 2008, p.32)27. 

A discussão sobre a regulamentação profissional e o associativismo não podem 

ser dissociados do contexto político nacional, no qual, a museóloga se posicionou em 

defesa das liberdades democráticas através das manifestações sociais e no fazer 

profissional ao longo de sua trajetória. 

Em Mudança Social e Desenvolvimento no Pensamento da Museóloga Waldisa 

Rússio Camargo Guarnieri: Textos e Contextos (Ibidem)28, as autoras realizaram 

contextualização da trajetória profissional de Rússio através da qual elucidam as 

contribuições para a construção da perspectiva dos museus enquanto ferramentas de 

desenvolvimento social. Observaram que a ação da museóloga no contexto da luta pela 

redemocratização (Figura 1) confere à sua prática profissional a busca pela ampliação 

dos direitos culturais através de métodos que mais tarde seriam atribuídos à escola de 

pensamento da Sociomuseologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
27 Entendemos que a atuação das associações profissionais é responsável pela profissionalização do 
campo de trabalho museológico, cujos debates integram o momento de luta pelo estabelecimento das 
novas políticas culturais durante o processo de redemocratização. 

28 O trabalho elabora um primeiro esforço de sistematização da produção de Rússio, pertencente a um 
projeto maior de identificação e pesquisa da memória museológica paulista intitulado “Sistema de 
Gerenciamento de Referências Patrimoniais da Museologia Paulista - SIGRP-MUS” iniciado em 2005 
com o objetivo de preservar e divulgar a memória da prática museológica no Estado de São Paulo 
(BRUNO et al. In: BRUNO; NEVES, 2008). 
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FIGURA 1: ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUSEÓLOGOS EM MANIFESTAÇÃO DAS 

“DIRETAS JÁ” EM SÃO PAULO 

 
 

 
 

Fonte: Autor não identificado, Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de 

referência: WR-F-0001-ANE11. 

 
Ainda sobre a relação das perspectivas teóricas de Waldisa Rússio dentro das 

lutas democráticas, Inês Gouveia (2018) ao analisar o cenário museológico brasileiro 

entre 1970 e 1990 através da trajetória de Waldisa Rússio, observa a atuação da 

museóloga paulista afinada com os novos paradigmas da Museologia e o impacto de sua 

ação na construção do campo. Gouveia29 identificara que, dentro do campo do 

                                                
29 Em 2018, Inês Gouvea defendeu a tese Waldisa Rússio e a Política no Campo Museológico pela 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Partindo do conceito de Campo, proposto por Pierre 
Bourdieu, metodologicamente considera que a subjetividade da trajetória de agentes e instituições são 
potentes nos processos de constituição das políticas do campo museológico brasileiro. Assim, elencou 
a trajetória de Waldisa Rússio como objeto de análise para construção do panorama das políticas 
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patrimônio e da Museologia, Waldisa Rússio foi exceção ao ampliar a concepção de 

preservação “vinculando-a com a ideia de participação e de memória como exercício de 

direito social.” (GOUVEIA, 2018, p.6), concordando com Manuelina Duarte Cândido que 

afirma: 

E qual é o poder da memória? Para Rússio, defensora do caráter 
preservacionista da Museologia, este deveria se fundamentar na visão 
prospectiva. Nela, a especificidade da ação museológica é o pressuposto 
da preservação. Neste caso, a preservação tem um sentido não de 
saudosismo, mas de informação para ação. A preservação tem 
fundamento político. (CÂNDIDO, 2003, p.189) 

 
Waldisa Rússio faleceu precocemente no ano de 1990 em São Paulo em 

decorrência de complicações de saúde durante participação em evento acadêmico no 

México. Em 1992, a sua documentação pessoal foi doada ao Instituto de Estudos 

Brasileiros da Universidade de São Paulo por sua mãe, Isa Simões Pinto Rússio. O 

Fundo30 Waldisa Rússio é composto por cartas, fotografias, cadernos, receitas, bilhetes, 

poesias, documentações administrativas, projetos, textos acadêmicos entre outras 

tipologias que somam aproximadamente 400 caixas. 

O Fundo salvaguardado pelo Instituto de Estudos Brasileiros é composto, 

sobretudo, pelos documentos que registram sua trajetória profissional, compreendendo 

desde a inserção nas reformas administrativas dos museus paulistas durante a década 

de 1960 e 1970, a experiência docente no Curso de Museologia da FESP a partir de 

1978 e a implementação do Museu da Indústria e Estação Ciência até o final dos anos 

1990. 

O encontro com o arquivo pessoal de Waldisa Rússio, em um primeiro momento, 

ocorreu enquanto bolsista no Projeto Jovem Pesquisador FAPESP O Legado Teórico de 

Waldisa Rússio Camargo Guarnieri, trabalhando na organização e sistematização dos 

documentos. Nesse período, foi possível o contato diário com a documentação da 

museóloga pelas operações de identificação e catalogação baseadas na Arquivologia. 

Coordenado por Viviane Panelli Sarraf, o objetivo do Projeto é identificar e difundir 

fundamentos teóricos inéditos que estejam postos nos vestígios documentais 

acumulados durante a vida profissional de Rússio. Para tal, a equipe de bolsistas e 

pesquisadores associados atuaramm na organização do acervo através das 

metodologias de tratamento de acervos pessoais. 

Essas metodologias, assim como na documentação criada pelas instituições, 

                                                
públicas museológicas na segunda metade do século XX. 

30 Segundo Arlette Farges, o conceito de fundo, a partir da Arquivologia, é definido como “conjunto de 
documentos, quaisquer que sejam suas formas ou seu suporte material, cujo crescimento se deu de 
maneira orgânica, automática, no exercício das atividades de uma pessoa física ou jurídica, privada ou 
pública, e cuja conservação respeita esse crescimento sem jamais desmembrá-lo.” (2017, p.12). 
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devem respeitar o princípio da proveniência, ou seja, a organização do arquivo deve 

refletir ao máximo o contexto de produção do seu detentor, para tanto, é necessária a 

aproximação com os âmbitos de atuação do titular, que se reflete naturalmente nos 

documentos produzidos e acumulados, como por exemplo, atividade profissional, 

intelectual e as áreas de interesse pessoal. 

O reflexo que é proposto entre a organização e a entidade produtora dos 

documentos é feito pelo quadro de arranjo, esse instrumento sintetiza a organização 

material e intelectual dos arquivos permanentes. Podem ser compostos por vários níveis 

e é a ferramenta que torna inteligível as características daquele acervo pelos 

pesquisadores. 

Foi através do esforço coletivo da equipe em pensar um arranjo para a 

organização da totalidade do Fundo Waldisa Rússio, que pude me familiarizar com os 

diversos aspectos do seu exercício profissional. Algumas temáticas aparecem com maior 

frequência, uma delas é a documentação produzida enquanto docente e coordenadora 

do primeiro Curso de Museologia no Estado de São Paulo na Fundação Escola de 

Sociologia e Política. Destacamos ainda os rascunhos e textos finais que congregam sua 

produção teórica. 

Um terceiro segmento expressivo é decorrente da implementação e gestão de 

projetos museológicos em São Paulo. É neste segmento que reside a extensa 

documentação do Museu da Indústria e da Estação Ciência. Ressaltamos que ambas as 

instituições já se encontram desativadas e com seus acervos dispersos, mas no Instituto 

de Estudos Brasileiros é possível acessar registros sobre elas. 

O caráter diverso da documentação, permeado pelas marcas de uso, se destaca 

pela potencialidade de análise da relação entre a prática e teoria que constituem a 

Museologia como Ciência Social Aplicada. As questões teóricas estão contidas tanto nos 

documentos que elaboram as missões e objetivos conceituais das instituições, como na 

práxis que é desenvolvida a partir delas nos decretos, folhetos, fotografias, anotações e 

correspondências. 

Como dito, o fundo de Waldisa Rússio é identificado como um arquivo pessoal, 

tipologia que Heloísa Liberalli Bellotto (2006) caracteriza enquanto: 

Conjunto de papéis e material audiovisual ou iconográfico resultante da 
vida e da obra/atividade de estadistas, políticos, administradores, líderes 
de categorias profissionais, cientistas, escritores, artistas etc. Enfim, 
pessoas cuja maneira de pensar, agir, atuar e viver possa ter algum 
interesse para as pesquisas nas respectivas áreas onde desenvolveram 
suas atividades; ou ainda, pessoas detentoras de informações inédita em 
seus documentos que, se divulgadas na comunidade científica e na 
sociedade civil, trarão fatos novos para as ciências, a arte e a sociedade. 
(BELLOTTO, 2006, p.266) 
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Nos acervos pessoais, as marcas funcionais são necessariamente distintas, 

tendo em perspectiva os diferentes usos de seu detentor (CAMARGO, 2009, p.30). 

Documentos como recortes de jornal ou decretos oficiais, salvaguardados por outras 

instituições públicas, no contexto privado dos acervos pessoais, têm faculdades 

informacionais únicas. 

Em relação à pesquisa histórica, Simioni e Eleutério (2018, p.22) ressaltam que 

os acervos pessoais proporcionam a aproximação com aspectos “brutos” da produção 

intelectual, pois carregam marcas como rasuras, rascunhos e recortes específicos que 

oferecem indícios dos processos criativos daqueles que produziram estes documentos. 

Bellotto (2006) também ao analisar os arquivos pessoais enquanto fontes de 

pesquisa, coloca-nos que estes fundos podem auxiliar como documentos alternativos ou 

subsidiários, quando os fundamentos buscados não são encontrados ou são pouco 

aprofundados em documentos públicos. Ainda podem enfatizar argumentos construídos 

sobre a análise dos documentos públicos ou revelar atores e relações que, por vezes, 

não cabem ou são propositalmente obliteradas dos documentos institucionais. 

Na presente pesquisa, em que se busca a memória do pensamento teórico 

museológico brasileiro na documentação de duas instituições públicas que passaram por 

processos de desarticulação os quais culminaram para as suas respectivas 

desativações, o Fundo Waldisa Rússio é ao mesmo tempo subsidiário às 

documentações institucionais e revelador através das marcas de uso pelo contexto de 

atuação da museóloga. 

A importância desses vestígios não se dá pelo seu caráter aurático, mas pela 

potencialidade de significação de um certo tempo. Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses 

(1997), ao discorrer sobre a pesquisa histórica através da cultura material em acervos 

pessoais, defende: 

A identidade pessoal, como todo processo de construção ou reforço de 
identidade, não remete a uma essência, mas a uma situação de 
interação: o ‘eu’ se define, sempre, diante do ‘outro’, de preferência na 
escala de grupos ou sociedades. (MENESES, 1997, p.10) 

 

Os documentos que compõem o Fundo Waldisa Rússio fazem parte de um total 

de 45 arquivos pessoais salvaguardados e disponíveis para consulta no Instituto de 

Estudos Brasileiros. Destes 45, 13 deles têm titulares mulheres que, segundo Ana Paula 

Simioni e Maria de Lourdes Eleutério (2018), configura uma proporcionalidade 

relativamente grande se compararmos com outras instituições da mesma natureza. É o 

caso do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, em que dos 305 arquivos pessoais 

custodiados pela instituição, apenas 26 são de mulheres (HEYMANN, 2020). 

Avaliamos que esta proporcionalidade relativamente maior no Instituto de 
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Estudos Brasileiros pode se dar por dois fundamentos. O primeiro, atrelado ao caráter 

dos acervos que são salvaguardados. Criado em 1968, o Arquivo IEB-USP recebeu 

sucessivas doações de acervos pessoais a partir da década de 1970, cujos detentores 

eram em sua maioria intelectuais e artistas brasileiros. Esse perfil de acervo ligado às 

atividades acadêmicas, docentes e culturais, permite que haja uma incorporação mais 

expressiva de mulheres de classe média e alta, pois ainda que em menor proporção, 

tiveram circulação capital nesses espaços durante o século XX. 

O segundo fundamento se dá pela política de incorporação de acervos de casais 

no Arquivo IEB-USP. Alguns acervos de mulheres adentraram à instituição entendidos 

enquanto complementares à obra de seus maridos, no entanto, têm se configurado 

enquanto fontes fundamentais para diversos projetos de pesquisa31 e para a 

investigação de suas próprias trajetórias profissionais e intelectuais. 

Ainda assim, em um contexto geral, as mulheres continuam sub-representadas 

nos arquivos e acervos museológicos, e essa invisibilidade se dá mesmo quando estão 

presentes. É comum que o juízo relegado aos documentos e objetos femininos se 

circunscreva ao âmbito privado, doméstico ou à imagem de seus corpos32. Se 

interseccionarmos a categoria de gênero à de raça e etnia, a invisibilidade será ainda 

maior. Todavia, acreditamos que os acervos pessoais de mulheres para além de 

documentar seu papel intelectual, carregam também aspectos institucionais, políticos e 

culturais fundamentais dos meios que fazem parte e, acima de tudo, como se relacionam 

dentro destas estruturas. 

Sobre a relação com esses aspectos, Sarah M. Blatter em 2014 investigou os 

arquivos da administração de museus norte-americanos sob o comando de cinco 

mulheres durante o final do século XIX e início do século XX. Com a vacância dos cargos 

deixados pelos homens durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, as 

mulheres têm maior acesso ao mercado de trabalho e na esfera dos museus não seria 

diferente, viabilizando a chegada delas às diretorias. 

Sua hipótese era orientada para a identificação de características específicas na 

                                                
31 Elisabete Marins Ribas, membro do corpo funcional do Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo, atualmente desenvolve tese de doutoramento pelo programa de Ciência 
da Informação da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP-BAURU) sobre a incorporação dos 
acervos de casal e a metodologia de tratamento documental desses. 

32 Na exposição Guerrilla Girls, Grafica, 1985 -2017 realizada no MASP com curadoria de Adriano 
Pedrosa e Camila Bechelany, o grupo de ativistas feministas produziu a releitura de seu famoso cartaz 
As mulheres precisam estar nuas para entrar no Met. Museum? (1989), no qual é comparado a 
porcentagem de artistas mulheres com os nus femininos expostos, com os dados coletados a partir do 
acervo do MASP. Se a proporção do Met Museum de 1989 era de 5% de artistas mulheres para 85%    
de    nus    expostos,    no    MASP    em    2017,    era    de    6%    e    60%.    Informações 
<https://masp.org.br/exposicoes/guerrilla-girls-grafica-1985-2017> consultado em 26 de abril de 2020. 
 

https://masp.org.br/exposicoes/guerrilla-girls-grafica-1985-2017
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gestão dessas mulheres em comparação com as anteriores. A partir do comparativo dos 

projetos de gestão empreendidos nos Estados Unidos, Blatter verifica que os museus 

estiveram mais engajados em projetos de inclusão educativa, suporte à comunidade, 

envolvimento familiar e apoio a grupos sociais minorizados até então sub-representados. 

Blatter também observou que ao longo do século passado, as mulheres logo se 

tornaram maioria nos organogramas dos museus, no entanto, o acesso aos cargos mais 

altos era construído por caminhos tortuosos, ou não correspondiam financeiramente aos 

mesmos ganhos dos homens. 

As problemáticas apresentadas por Blatter ainda são recorrentes nos museus e 

por isso as instituições culturais têm promovido cada vez mais o debate sobre a 

representatividade em seus acervos33, revisitando suas políticas curatoriais, projetos de 

pesquisa, realizando exposições, ciclos de palestras, atividades educativas e seus 

quadros profissionais. Não obstante, a superação das desigualdades de gênero em 

exposições de longa duração e nas reservas técnicas têm um longo, urgente e 

necessário processo a ser percorrido para a sua concretização. 

Neste sentido, acreditamos que o Fundo Waldisa Rússio reúne subsídios para 

reflexão sobre a conformação do campo museológico brasileiro durante a década de 

1970. Acumulado em caráter privado, é também um conjunto central na documentação 

de processos institucionais públicos do campo da Museologia paulista na segunda 

metade do século XX, marcado pela construção mais ampla de um projeto de tradição 

democrática fundada no exercício da cidadania. 

Especialmente no contexto das lutas pela redemocratização, em que há o 

movimento de politização das referências culturais e a emergência urgente do 

protagonismo de novos atores (FONSECA, 1997, p.154), observamos no acervo de 

Rússio projetos museológicos comprometidos com a inclusão social e cultural dos 

grupos que até aquele momento figuravam enquanto não-público, é o caso das Oficina 

Infantis e a exposição Percepção e Criação do Museu da Indústria voltado para a pessoa 

com deficiência34. Nessa perspectiva, o arquivo é também subsidiário para a discussão 

do papel da cultura durante o período de restabelecimento das estruturas democráticas 

no país. 

                                                
33 Destacamos, a título de exemplo, dois museus paulistas que propuseram revisitar suas políticas 
curatoriais e de aquisição de acervo sob uma perspectiva de gênero: Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand com o programa História Feministas durante o ano de 2019 e o Museu do Futebol 
com o projeto Visibilidade para o futebol feminino em 2016. 

34 Sobre o projeto expositivo intitulado Percepção e Criação, consultar: SARRAF, Viviane Panelli. 
Acessibilidade em espaços culturais: mediação e comunicação sensorial. São Paulo: Educ, 2015. A 
autora, ao analisar o desenvolvimento de estratégias de comunicação sensorial e acessibilidade em 
espaços culturais brasileiros, rememora a exposição realizada pelo Museu da Indústria, Comércio e 
Tecnologia que tinha como objetivo incluir a pessoa com deficiência enquanto público do museu. 
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O arquivo de Rússio enquanto fonte de pesquisa, segundo Karoliny Borges e 

Viviane Panelli Sarraf (2020, p.346), desnuda como princípios teóricos são colocados 

em prática no cotidiano das instituições, colaborando para uma formulação dialética que 

se reflete na documentação. A análise que se segue na presente dissertação está 

centrada justamente nesta perspectiva, propondo um olhar crítico sobre esta 

documentação em sua potencialidade, aliada aos depoimentos de envolvidos e das 

fontes produzidas no exercício da esfera pública. 

Como vimos através das interpretações e reinterpretações expostas acima, o 

Fundo Waldisa Rússio, diante de sua larga abrangência, durante os últimos anos, tem 

sido rememorado e revisitado por pesquisadores da Museologia. A “gaveta dos 

guardados” já foi revirada e lida a partir de diferentes perspectivas, o que tem garantido 

o aprofundamento do entendimento de sua produção teórica e sobre as diferentes faces 

da prática museológica entre os anos 1970 e 1990. 

Sendo o fato museal das proposições mais amplamente difundidas de Rússio, 

pontuamos que não só foram feitas leituras, como também releituras do conceito por 

pesquisadores que buscam nesta tríade a base teórica de seus trabalhos. Dentre tantas, 

destacamos a proposição de Maria Cristina Oliveira Bruno (2000) de alargamento do 

trinômio para comunidade, território e patrimônio, o qual permite-nos pensar sobre três 

campos de ação na Museologia: campo essencial, campo de interlocução e campo de 

projeção (BRUNO, 2020, p.24). 

Na proposição de Maria Cristina Oliveira Bruno (2020,p.24), o campo essencial 

se refere à identificação e proposições para a construção do fato museal. No campo de 

interlocução, se dá o desenvolvimento do fato museal, implementando ações de 

salvaguarda e comunicação que consolidam o fenômeno museológico. Por fim, no 

campo de projeção é onde é possível identificarmos os impactos socioculturais das 

ações mencionadas acima através da aplicação de processos avaliativos. 

Acrescentamos ainda a proposição recente de Camila Moraes Wichers (2018) 

ancorada nos debates sobre o terreno em que as ações da cadeia operatória acima 

descrita se desenvolvem. Interseccionando a Museologia às teorias feministas, alterando 

a ênfase no conceito de Homem, formulações as quais também pretendemos nos atentar 

ao recolocar o debate na contemporaneidade. Conforme a proposição generificada de 

Wichers, a tríade “homem-objeto-cenário” será expandida para “pessoas-coisas-

espaços”, com os quais busca-se a ampliação das epistemologias, alteração dos 

discursos engendrados, adoção de processos mais diversos e participativos, bem como 

o alargamento e inclusão de temas até então marginais nos espaços de memória 

(WICHERS, 2018, p.140). 

Por fim, destacamos alguns destes projetos que têm garantido o acesso do 
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campo a essa produção. Em 2010, Maria Cristina Oliveira Bruno coordenou, ao lado de 

Marcelo Mattos Araújo e Maria Inês Lopes Coutinho, a publicação Waldisa Rússio: 

Textos e Contextos de uma Trajetória Profissional (2010a). O primeiro volume intitulado 

A evidência dos contextos museológicos traz à luz o compilado de 29 textos de Rússio, 

publicados entre a década de 1970 e 1990. O segundo volume, A permanência das 

ideias: a influência nos contextos museológicos, é composto por cinco textos assinados 

por pesquisadores e ex-alunos de Waldisa Rússio, os quais abordam aspectos 

relevantes da trajetória de Rússio para as diferentes frentes do fazer museológico. O 

trabalho foi a primeira sistematização e divulgação de fôlego da produção teórica de 

Rússio, anteriormente dispersos em publicações nacionais e internacionais. 

Mais recentemente, os trabalhos desenvolvidos por Viviane Panelli Sarraf com o 

acervo pessoal de Waldisa Rússio garantiram a publicação de uma nova leva de textos 

inéditos em volume editado pelo ICOFOM-LAM, dedicado à divulgação do pensamento 

museológico de profissionais latino-americanos35. Por fim, no contexto que se conformou 

em decorrência da pandemia de COVID-19, ao longo de 2020, observamos, uma nova 

fase de divulgação e interlocução entre os pesquisadores que trabalham sobre os 

conceitos de Rússio através da promoção de debates virtuais, sobretudo organizados 

pela Cátedra UNESCO da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

(ULHT): Educação, Cidadania e Diversidade Cultural36, coordenada por Judite Santos 

Primo, garantindo um diálogo intercontinental expressivo e inédito até o momento. 

Assim, a partir da análise da documentação produzida por Rússio, bem como dos 

trabalhos acadêmicos que têm se debruçado sobre sua produção, acreditamos que são 

elementos centrais aos projetos do Museu da Indústria e Estação Ciência a noção 

processual aplicada à Museologia, o museólogo enquanto trabalhador social e a 

incorporação dos debates nacional-desenvolvimentistas presentes na Mesa de Santiago 

do Chile de 1972 em sua concepção da função social dos museus. 

Ainda que integrem o movimento maior de revisão de paradigmas da Museologia, 

acreditamos que sejam conceitos entrelaçados com a realidade específica latino-

americana produzida pela desigualdade social marcada, burocratização da cultura 

dentro do aparelho estatal e os movimentos de repressão e resistência à ditadura militar. 

Portanto, para compreendermos a epistemologia da Museologia brasileira, é necessário 

que as gavetas de memória sejam abertas, reviradas, revisitadas e contextualizadas. 

                                                
35 CARVALHO, Luciana Menezes de Carvalho; ESCUDERO, Sandra (ed.). Waldisa Rússio Camargo 
Guarnieri. Teoria Museológica Latinoamericana: textos fundamentais. Vl. 3. ICOFOM-LAM, 2020. 

36 Destacamos a menção ou apresentação de trabalhos incluindo a produção de Rússio nesse ciclo de 
debates organizado pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias nas falas de Inês 
Gouveia, Maria Cristina Oliveira Bruno, Vânia Maria Andrade Brayner Rangel e Viviane Panelli Sarraf. 
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São esses processos que garantem que o campo da Museologia possa continuar dando 

respostas inovadoras, conscientes sobre sua atuação frente aos indicadores de memória 

e diminuam a distância entre a prática e a utopia. 

 
1.2 - Caminhos da teoria museológica: do ICOFOM à Sociomuseologia 

 

 
A investigação das abordagens teóricas e metodológicas do Museu da Indústria 

e Estação Ciência enquanto conceitos fundantes de uma nova corrente de pensamento 

museológico perpassa, necessariamente, pela construção epistemológica da 

Museologia nas últimas décadas. 

Maria Cristina Oliveira Bruno (2020a, p.19) propõe que os alicerces estruturantes 

do campo da Museologia tenham se orientado por três variáveis. A primeira, a partir dos 

debates promovidos pelo Comitê Internacional de Museologia (ICOFOM) para 

elaboração de respostas conceituais sobre os discursos e práticas inerentes aos 

museus. A segunda, baseia-se nos esforços na construção de uma sólida formação 

profissional e a terceira, atrelada às múltiplas interpretações que têm se feito da 

Museologia, criando novas formas de tratamento das referências patrimoniais. 

Como um campo de conhecimento relativamente novo, os esforços pela sua 

consolidação enquanto disciplina independente são observáveis sobretudo a partir da 

década de 1970, através das formulações decorrentes das variáveis acima explicitadas. 

As discussões compõem e alimentam o cenário de crise institucional pelo qual os 

museus atravessam (CÂNDIDO, 2003, p.163), demandando que os profissionais e 

instituições elaborassem respostas sobre o distanciamento e a função dos processos 

museológicos em relação às questões socioculturais (BRUNO, 2020a, p.22). 

Sobre esse cenário, Waldisa Rússio, durante os anos 1980, identifica que “há, na 

realidade, uma museologia existente, real, que está aí fora, e há uma museologia 

postulada, sonhada, desejada” (RÚSSIO, 1984, p.65). A citação trata de uma Museologia 

praticada no cotidiano das instituições, com seus expressivos avanços, mas também 

percalços, muitas vezes permeada pela ausência de formação qualificada, escassez de 

recursos e da reificação de narrativas hegemônicas. Por outro lado, a Museologia 

sonhada estaria baseada no que a autora intitula enquanto utopia, expressa pela 

democratização da cultura e das ferramentas de administração dos indicadores de 

memória em prol do desenvolvimento social. 

A utopia, para Rússio, é “a fase inspiracional que antecede o planejamento” 

(RÚSSIO, 1977, p.159), portanto estaria intimamente ligada aos mecanismos de gestão 

do patrimônio, os quais detém a potencialidade de efetivamente viabilizar a utopia, 
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fornecendo as bases para uma forma outra de condução dos processos museais. 

Maria Cristina Oliveira Bruno (2020b), concordando com Rússio, aponta para o 

fato de que a utopia idealizada por aqueles que pensaram epistemologicamente a 

Museologia a partir de um paradigma social desde a década de 1970, ainda não foi 

realizada. Isto significa que a Museologia sonhada foi processualmente construída nos 

debates do campo teórico, mas nem sempre é observável nas políticas públicas que se 

dão nas práticas cotidianas nos museus. Para a desejada conciliação entre as duas faces 

constituintes da Museologia a autora aponta: 

Se a consolidação epistemológica dessa disciplina depende, em grande 
parte de sua experimentação nos museus, estas instituições necessitam, 
em contrapartida, de orientação filosófica e conceitual, derivadas dos 
paradigmas que alimentam a discussão em torno da Museologia. Neste 
sentido, o refinamento dos caminhos entre o sonho e a utopia reside na 
conciliação entre o desenvolvimento dos museus e as conquistas do 
pensamento museológico. (BRUNO, 2006a, p.5 apud CÂNDIDO, 2013, 
p.57) 

 
Hoje, podemos afirmar que a Museologia é um campo de conhecimento 

específico das Ciências Sociais Aplicadas, cuja relação entre epistemologia e prática 

representa a força motriz da engrenagem que movimenta o campo. No entanto, como 

vimos e ainda percebemos, nem sempre teoria e prática andam lado a lado e, desde os 

primeiros esforços de delimitação da disciplina, esse descompasso é ponto central dos 

debates promovidos pelo Conselho Internacional de Museus. 

O Conselho Internacional de Museus (ICOM) foi fundado em 1946, o órgão 

buscava organizar e difundir parâmetros basais para as práticas dos profissionais de 

museus diante dos desafios impostos à UNESCO para preservação do patrimônio no 

contexto do pós-guerra. Jan Jelínek (ICOM, 1980, p.4), membro consultivo e presidente 

do ICOM entre 1971 e 1977 afirma que a questão norteadora do trabalho do Conselho 

era baseada em propor como os museus deveriam desenvolver suas atividades e os 

profissionais que neles atuam para atender às necessidades culturais da sociedade. O 

primeiro passo seria democratizar e expandir o acesso dos profissionais de museu ao 

ICOM para todos os continentes visando a construção de consensos. 

A partir da atuação do Conselho, intensificam-se os debates sobre a 

reciprocidade entre os conceitos de Museologia e museografia37, tendo início o 

questionamento da correspondência e dependência entre um termo e outro (CURY, 

                                                
37 Segundo Desvallées e Mairesse (2014, p.58) em Conceitos-chave de Museologia, o termo 
museografia apareceu pela primeira vez durante o século XVIII, antecedendo o conceito de Museologia. 
Atualmente, no contexto brasileiro é tomada sobretudo como a face prática e aplicada da Museologia, 
representada pelo conjunto de técnicas que compõem as funções museais. Ainda podemos observar 
a recorrência de seu uso para conceituar os elementos visuais que compõem uma exposição, no 
entanto, no Brasil, é recorrente para esse mesmo fim o emprego do termo expografia. 
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2008, p.46). Dentre todas as nuances que deles decorrem, os debates se polarizaram 

entre dois grupos principais: os profissionais que acreditavam que a Museologia deveria 

ser considerada uma disciplina científica independente e outro, que tendia a conceber a 

Museologia enquanto o trabalho prático em museus. 

Objetivando a sistematização em nível internacional das discussões delimitantes 

do campo da Museologia, foi criado, dentro do ICOM, o Comitê Internacional da 

Museologia (ICOFOM) em 1976, cujo questionamento norteador poderia ser resumido 

pela indagação: O que é Museologia? 

Para respondê-la, o ICOFOM propôs o desenvolvimento de um sistema de 

conhecimento museológico, de um programa universitário e a compreensão da relação 

entre a Museologia e os campos de conhecimento que a tangenciam. O objetivo era 

afirmar a Museologia enquanto campo de estudo independente (CURY, 2008, p.47), 

assim, o papel do ICOFOM, segundo Peter Van Mensch (apud CERÁVOLO, 2004, 

p.239), era de se consolidar enquanto “consciência do ICOM”. 

Adotou-se método pautado em grupos de trabalho que reuniram profissionais de 

diferentes países buscando definições comuns para o desenvolvimento científico da 

Museologia. Os temas a serem discutidos pelo ICOFOM eram delimitados previamente 

pelos planos trienais, projetados os feixes de luz sobre as questões teóricas que seriam 

pautadas e a sistematização dos debates era divulgada em publicações organizadas 

pelo Comitê. 

Dentre elas, destacamos o Museological Working Papers (MuWoP 1 e 2) 

lançados respectivamente em 1980 e 1981 e o ICOFOM STUDY SERIES (ISS) a partir 

de 1983. Na edição número um do MuWoP, foram reunidas as respostas de profissionais 

de diferentes nacionalidades para a pergunta: Museology - science or just pratical 

work?38. Sobre esse cenário, ao analisar as discussões do ICOFOM, Peter Van Mensch 

(1994) identifica quatro tendências principais de definição do que seria a Museologia: 

a - A museologia como o estudo da finalidade e organização dos museus; 

b - A museologia como o estudo da implementação e integração de um 
certo conjunto de atividades, visando a preservação e uso da herança 
cultural e natural: 
1- dentro da instituição museu; 
2 - independente de qualquer instituição 
c - a Museologia como estudo: 
1 - dos objetos museológicos 
2- da musealidade como uma qualidade distintiva dos objetos de museus 
d - A museologia como o estudo de uma relação específica entre 
homem e realidade. (MENSCH, 1994, p.3) 

 

                                                
38  Tradução nossa: Museologia: Ciência ou apenas trabalho prático em museu? 
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São nuances, ou como definira Zbynek Zbyslav Stránský39, tendências de 

pensamento que estabelecem relações de entrecruzamento sobre o caráter teórico e 

aplicado da Museologia. A primeira tendência - a Museologia enquanto estudo da 

finalidade e organização dos museus - buscava nos debates do ICOFOM responder 

quais as atribuições e saberes específicos que competiam a esta atividade prática. 

Esse paradigma havia sido sustentado até então no campo museológico, mas 

frente aos questionamentos políticos, econômicos, sociais e culturais que emergem na 

segunda metade do século XX, o paradigma é colocado à prova para que os museus 

pudessem se repensar quanto a sua função social: 

 
Atualmente, os problemas da existência do Museu não podem ser 
resolvidos no domínio da prática. Para a realização de sua missão, 
precisamos de um instrumento especial, que nos permita descobrir as 
facetas objetivas da realidade, definir suas leis e descobrir as melhores 
maneiras de não apenas resolver as tarefas do dia-a-dia, mas de 
trabalhar para o futuro. (STRÁNSKÝ, 1990, p. 82-83 apud VAZ, 2017, 
p.22) 

 

Observamos na proposição de Stránský que se trata de um processo dialético 

em que a estruturação teórica da Museologia enquanto disciplina independente é, ao 

mesmo tempo, sintoma e a resposta para a crise do papel dos museus na sociedade. A 

crise institucional da década de 1960, evidenciou as contradições e o alheamento na 

postura das instituições de preservação em relação às demandas sociais. 

Assim, dentre as conceituações emergentes durante as décadas de 1970 e 1980, 

destacamos aquela que considera o objeto de estudo da Museologia a relação específica 

entre os indivíduos e a realidade e, a partir dela, busca definir a metodologia, a linguagem 

e o sistema que conferiria à Museologia o caráter de campo de conhecimento científico. 

Esta corrente, hoje amplamente aceita, está atrelada em sua gênese à Escola de Brno, 

às figuras de Zbyněk Zbyslav Stránský e Anna Gregorová, adotada também por teóricas 

como Mathilde Scalbert Bellaigue40 e Waldisa Rússio. 

O exercício “metamuseal e metamuseológico” (BRULON; MAGALDI, 2020, p.19) 

elaborado por esses autores nasce das experiências e práticas até então situadas nos 

                                                
39  Zbyněk Zbyslav Stránský, natural da antiga Tchecoslováquia, atuou durante os anos 1950 em 
museus tchecos. A partir de 1962, passou a coordenar o Departamento de Museologia do Museu da 
Morávia e da Universidade J. E. Purkyne na cidade de Brno, onde fundou o curso de Museologia. É 
reconhecido pelos esforços de delimitação da teoria museológica durante as décadas de 1960 e 
1970, expressando a noção de musealidade e mais tarde do objeto da Museologia enquanto a 
relação entre os sujeitos com os objetos inseridos na realidade. 
 

40 Mathilde Scalbert-Bellaigue é museóloga, pesquisadora e educadora francesa. Dirigiu o Ecomuseu 
Le Creusot-Les Mines, instituição referencial para o estabelecimento e a reflexão sobre a tipologia dos 
ecomuseus. Membro atuante do Conselho Internacional de Museus, tendo ocupado a cadeira de 
secretária do ICOFOM. 
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museus, mas passam a defender que a relação entre os sujeitos e realidade 

intermediada pelos indicadores de memória não acontece exclusivamente nessas 

instituições. 

Portanto, um dos pontos centrais dessa concepção é o afastamento do objeto da 

Museologia sob a perspectiva do colecionismo secular, em favor da aproximação e 

investigação das formas que a instituição poderia atuar no corpo social. Como sublinha 

o museólogo francês Hugues de Varine-Bohan (In: BRUNO et al. 2008, p.12), as 

coleções se tornam “o material com o qual o museu poderá, ou não, servir à sociedade”, 

bem como o profissional de museu poderá, ou não, fomentar este processo. 

Sobre esse aspecto, Anna Gregorová (ICOM, 1980, p.19), à esteira do 

pensamento de Stránský, defende a Museologia enquanto uma ciência em construção, 

cujo objeto é a relação específica entre os sujeitos e a realidade na totalidade dos 

contextos que esta relação se deu ou ainda se dá. Portanto, os edifícios e coleções não 

podem ser considerados o objeto da disciplina, pois o fenômeno pode incorrer dentro ou 

fora do museu, bem como atentar-se para os registros do tempo passado ou presente: 

 
Neither the museum (as a building or an institution), nor its objects, 
collections or institutes can form the subject of museology, since they can 
be conceived as architecture or a building. The collections cannot form 
the subject of the science of museology, since they are subject to study 
by other scientific disciplines (namely descriptive ones), applied also in 
other institutions of a non-museum character.41 (GREGOROVÁ apud 
ICOM, 1980, p.20) 

 
Waldisa Rússio, ao lado de Stránský e Gregorová, propôs que o objeto da 

Museologia reside no fato museal ou fato museológico, representado pela relação do 

Homem, frente a um Objeto em um Cenário: 

A Museologia é uma ciência nova e em formação. Ela faz parte das 
ciências humanas e sociais. Possui um objeto, um método especial, e já 
experimenta a formulação de algumas leis fundamentais. O objeto da 
museologia é o “fato museal” ou o fato museológico. O fato museológico 
é a relação profunda entre o homem – sujeito conhecedor -, e o objeto, 
parte da realidade sobre a qual o homem igualmente atua e pode agir. 
(RÚSSIO, 1981, In: BRUNO, 2010a, v.I, p. 123) 

 

Se a especificidade da Museologia não reside na instituição museológica, o que 

a diferencia das outras disciplinas que lidam igualmente com a relação específica entre 

os indivíduos e a realidade, como a Filosofia e a Psicologia, é a potencialidade que detém 

                                                
41  Tradução nossa: Nem os museus (como edifício ou instituição), nem seus objetos, coleções ou 
institutos podem formar o objeto da museologia, já que podem ser concebidos como arquitetura ou 
edifício. As coleções não podem formar o objeto de estudo da ciência museológica, já que são objeto 
de estudo de outras disciplinas específicas (nomeadamente descritivos) aplicadas também em outras 
instituições de caráter não-museal. 
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para subsidiar a transformação dos indicadores de memória em herança cultural, 

basilares para o desenvolvimento dos processos de constituição das identidades 

coletivas. 

Esta particularidade, será definida por alguns teóricos da Museologia pelo 

conceito de musealidade, proposto a priori por Stránský e elaborado por Ivo Maroevic, 

podemos definir enquanto um fenômeno centrado na atribuição de valor a um artefato, 

deslocando-o de sua realidade originária, conferindo-o uma nova representação. Os 

suportes materiais ou imateriais que são apropriados pelos procedimentos da cadeia 

operatória museológica e transformados em musealia, segundo Bruno Brulon (2018, 

p.27), passam a “operar como parte de um texto, ou de uma performance”. 

Compreendemos que esta performance museal não é uma operação 

necessariamente sediada no museu. Certamente, essas instituições são um cenário 

propício e especializado nos procedimentos de salvaguarda e comunicação e para tal, 

desenvolvem complexas técnicas museográficas, mas, o ato de retirar o valor utilitário 

de um artefato e lhe atribuir uma carga de informação representativa aos olhos do outro 

é há séculos praticada no âmbito público e privado42. 

Assim, concordamos com Ivan Vaz (2017) que a musealização, responsável por 

conferir às referências patrimoniais o atributo da musealidade, é um processo curatorial 

que envolve, pesquisa, preservação e comunicação das referências a partir de dada 

intencionalidade política, econômica e cultural. Trata-se sobretudo de processos de 

percepção e seleção, que manejam lembranças e esquecimentos em relação às 

memórias coletivas, cuja potencialidade reside na promoção da alteridade e identidade: 

A construção da musealidade e os mecanismos adotados para sua 
salvaguarda e projeção podem ser vistos, hoje, como estratégias 
fundamentais não só de definição e tratamento do patrimônio, mas de 
barganha político-cultural, onde, mais do que apenas salvaguardar e 
apresentar uma determinada realidade, atuam na constituição de 
identidades, na garantia de direitos, na compensação de perdas, na 
atualização dos meios e formas do patrimônio como representação. 
(VAZ, 2017, p.64) 

 
Os valores atribuídos podem se constituir pelo discurso fundamentado em outras 

disciplinas científicas como as Arte Visuais, História, Biologia, Antropologia, Arqueologia 

e assim em diante, estabelecendo uma dupla relação de legitimação do referencial, de 

forma que a Museologia seleciona e preserva pelo valor que interpreta e, ao mesmo 

tempo, legitima tal discurso ao conferir a musealidade às expressões culturais. 

Waldisa Rússio (1985, In: BRUNO, 2010a, v.I, p.147) defende que esta 

                                                
42 Sobre a transformação de objetos em semióforos, consultar POMIAN, Krzysztof. Colecção. 
Enciclopédia Einaudi. Porto: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1984. p. 51-86. 
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atribuição de valor se dá pela identificação de atributos como testemunhalidade, 

documentalidade e autenticidade. Mário Chagas (2003 apud CURY, 2005, p. 25), 

baseado na tríade da museóloga paulista ainda acrescenta “a raridade, beleza, riqueza, 

curiosidade, antiguidade, exoticidade, excepcionalidade, banalidade, falsidade, 

simplicidade, e outras não previstas”. 

A partir desta tendência de pensamento, constatamos que há a progressiva 

ampliação do entendimento do campo sob o qual a Museologia pode agir, ultrapassando 

as vitrines que abrigam objetos tridimensionais e as paredes dos edifícios dos museus. 

A transformação dos indicadores de memória em musealia pode incidir em uma 

diversidade de contextos patrimoniais, objetos, paisagens ou processos, como é o caso 

do Museu da Indústria. 

O conceito de musealidade, abordado pelos teóricos que definem a Museologia 

a partir da relação dos sujeitos com a realidade, identifica que a questão central não está 

apenas no significado ou informação portada pelo objeto em si, mas na relação que 

estabelece com os indivíduos a partir do momento que são musealizados, aliada à 

percepção de que esta operação é elaborada em contextos sociais específicos e por 

isso, potentes para promoção da renovação das relações das comunidades com as 

expressões culturais. 

Portanto, os procedimentos de salvaguarda e comunicação museológica da 

musealia não podem definir a Museologia, mas podem ser compreendidos como parte 

indissociável do campo de conhecimento, mediando e tornando possível a relação dos 

sujeitos com o patrimônio cultural, viabilizando sua transformação em herança cultural. 

Esta nova equação entre a face teórica e aplicada da Museologia possibilita a 

compreensão de que o campo se estrutura “em torno dos estudos e competência da 

musealização e da musealidade.” (MENSCH apud VAZ, 2017, p.40). 

Assim, a partir da compreensão da musealidade enquanto valor atribuído às 

referências patrimoniais validadas pela operação museológica, desnaturaliza-se o 

caráter aurático dos artefatos, de forma que, se não são valores intrínsecos, é possível 

lançar novos olhares para o patrimônio cultural musealizado e para aqueles que ainda o 

serão, que sempre devem ser renovados, buscando formas de diálogo processuais 

diante das questões da contemporaneidade. 

Nesse sentido, concordamos com Ivan Vaz: 

O processo de deslocamento do objeto do cotidiano ao museal, o tornar-
se musealia, se baseia – ou tem a potencialidade de se basear – sobre 
a explicitação dos agentes e elementos de configuração do objeto em 
documento. Ainda, este processo não se resume, como já apontado, ao 
momento de recolha ou salvaguarda, mas às estratégias de projeção e 
comunicação, envolvendo todo o ciclo museológico. É um processo 
constante de escrita e reescrita dos significados e funções, colocando no 
tempo a própria dinâmica da construção dos significados múltiplos do 
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documento. (VAZ, 2017, p.88) 

 

A partir do reconhecimento do objeto, das especificidades e do campo de ação 

museológico elaborado pelos profissionais adeptos à referida tendência de pensamento, 

há uma nova equação entre teoria e prática que passa a ser desenhada. Em 1983, na 

publicação do primeiro número do ICOFOM Study Series, Viños Sofka, museólogo 

tcheco com atuação profissional contundente no ICOM desde a década de 1970, propõe 

um esquema para a definição da Museologia a partir da estruturação do Sistema que 

organiza a disciplina. 

Baseado na proposição de Geoffrey Lewis na segunda edição do MuWoP, aponta 

que a Museologia poderia ser definida pela tríade - (i) Museologia Geral, (ii) Museologia 

Especial e (iii) Museologia Aplicada (ISS, 1983, p.22). A Museologia Geral é percebida 

enquanto a teoria elaborada dentro do campo. Já a Museologia Especial, enquanto as 

diversas possibilidades de manifestação da teoria museológica aplicada a cada contexto 

específico. Nesse caso, as variáveis que serão observadas no campo da Museologia 

Especial, são determinadas pelo cruzamento com os outros campos de conhecimento, 

bem como a realidade em que o fenômeno museológico estaria sediado. 

São as determinações políticas e sociais, as missões das instituições 

museológicas, a formação profissional, a dotação orçamentária, os acervos 

salvaguardados entre outros fatores que criam os contornos dos enquadramentos em 

que a teoria museológica será aplicada e dará forma aos fenômenos museológicos. Por 

fim, a Museologia Aplicada compreende as práticas museográficas, os procedimentos 

técnicos de salvaguarda e comunicação. 

A compreensão dessa ampliação conceitual garante que a partir da segunda 

metade do século XX, se multipliquem os enquadramentos e os métodos utilizados para 

o tratamento do patrimônio musealizado. A busca por novas formas de salvaguardar e 

comunicar os indicadores de memória, mobilizando-os enquanto agentes de 

transformação, de certa forma, elaboram as proposições epistemológicas desenvolvidas 

dentro do ICOFOM por aqueles que constituíram o movimento mais tarde denominado 

de Nova Museologia. 

Se a priori a interpretação lidava com o fato museológico - a relação entre o 

Homem, o Objeto e o Cenário institucionalizado que seria o museu -, a partir dos anos 

1980, observaremos o desdobramento da tríade para um campo mais amplo, 

representado pela relação entre a sociedade com os semióforos e indicadores 

patrimoniais na extensão do território (BRUNO, 2020a). 

As novas leituras sobre o fato museológico são sintetizadas por Maria Cristina 

Oliveira Bruno no início dos anos 2000, permitindo-nos afirmar que a potencialidade do 
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campo de conhecimento da Museologia é justamente a de produzir múltiplos olhares 

sobre o fato ao inseri-lo na cadeia operatória museológica. Essa cadeia, por sua vez, 

pode ser compreendida pela chave conceitual do fato, fenômeno e processo, os quais 

delimitam os “procedimentos técnicos e científicos, vinculados às ações de salvaguarda 

e comunicação, que define e singulariza as ações museológicas.” (BRUNO, 2011, 

p.130). 

Segundo a autora, a partir do fato: 

Cabe à Museologia um certo tipo de enquadramento e formas 
específicas de tratamento dos indicadores materiais e imateriais dos 
repertórios de memórias, com o compromisso de viabilizá-los como 
vetores de herança cultural, para muito além das coleções que embasam 
a experiência dos museus ao longo dos séculos (BRUNO, 2020a, p.21 

Os enquadramentos dos indicadores de memória, por sua vez, são formulados a 

partir da interlocução entre os procedimentos da cadeia operatória museológica, a 

especificidade dos contextos em que se dão e o posicionamento político-cultural dos 

agentes envolvidos no processo. Durante as últimas décadas, observamos a 

diversificação das possibilidades de enquadramentos, aliada ao protagonismo de 

diferentes atores sociais nas ações museológico-curatoriais, possibilitando o 

florescimento de novas narrativas nos museus ou a revisão daquelas responsáveis por 

cristalizar perspectivas hegemônicas. 

O fato museal a partir de dado enquadramento se expressa enquanto fenômeno 

museológico, representado pela instituição museu ou as diversas possibilidades de 

processos que podemos observar. Acreditamos que na construção dos olhares sobre o 

processo de industrialização e do conhecimento científico nos projetos do Museu da 

Indústria e Estação Ciência respectivamente, há um diálogo com o movimento de 

expansão do horizonte sobre o qual as instituições museológicas poderiam 

tradicionalmente agir no contexto paulista. 

Esta ampliação leva necessariamente à busca por novas formas de 

enquadramento museológico, preocupadas com o abandono do patrimônio material e 

imaterial decorrente da acelerada industrialização no Estado de São Paulo, bem como 

com a ausência de diálogo qualificado entre a produção científica com crianças, jovens 

e grupos sociais de baixa escolaridade. 

A ponta final da cadeia operatória museológica se dá no processo, interpretado 

enquanto resultado das ações de salvaguarda e comunicação empreendidas sobre o 

fato e fenômeno. O processo museológico pressupõe a constante avaliação do impacto 

social promovido pelo tratamento dos indicadores de memória. 

A partir da perspectiva que a presente investigação tem como objeto os 

fenômenos museológicos do Museu da Indústria e Estação Ciência, compreendemos 
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que no âmbito da Museologia Especial, acabam por desenvolver características próprias 

as quais pretendemos analisar levando em consideração seu desenvolvimento dentro do 

contexto político autoritário da ditadura militar em solo latino-americano e as vias de 

construção do caminho da redemocratização, marcado por um cenário social de latentes 

desigualdades. 

Quanto ao cenário museológico em que a elaboração do Museu da Indústria e 

Estação Ciência se dá, ressaltamos a importante emergência da Nova Museologia para 

a revisão de paradigmas, conceitos e ética profissional diante da coexistência e disputa 

de concepções sobre a Museologia, os quais acreditamos ter grande expressão nos 

projetos museológicos acima referidos. 

A Nova Museologia é entendida como um movimento de larga abrangência 

teórica e metodológica (DUARTE, 2013, p.100) gestada a partir de experiências iniciadas 

durante a década de 1960 e conformação teórica entre os anos 1970 e 1980. Identificam-

se como marcos constituintes do movimento dentro do ICOM o surgimento do conceito 

de ecomuseu em Grenoble (1971), novos modelos museológicos experimentados nos 

diversos países, a Mesa de Santiago do Chile em 1972, a Declaração de Quebec e a 

fundação do Movimento pela Nova Museologia (MINON) em 198443. 

O movimento alimenta e é alimentado pelos debates promovidos pelo Comitê 

Internacional de Museologia - ICOFOM a partir da década de 1970, em que as definições 

da Museologia enquanto campo científico independente são também atravessadas pelas 

questões políticas e sociais que estão colocadas em pauta. As reivindicações de “Maio 

de 1968” e as lutas anticoloniais (DUARTE, 2013; CHAGAS; GOUVEIA, 2014) são 

alguns dos marcos que reverberam no fazer museológico da segunda metade do século 

XX e são lembrados como disparadores para as formulações de novos paradigmas para 

a Museologia. 

No contexto latino-americano, é imprescindível lembrar dos regimes políticos 

autoritários durante as décadas de 1960, 1970 e 1980 na Argentina, Brasil, Chile, entre 

outros países cujos processos levados ao cabo tanto pelo aparelho repressor estatal 

quanto pelos movimentos de resistência impactam expressivamente o campo da cultura 

e por consequência, os discursos museológicos produzidos. 

Como já apontamos, entre as diferentes leituras sobre o campo de conhecimento 

da Museologia, acentua-se a coexistência de dois paradigmas principais, conferindo 

diferentes nomenclaturas, das quais adotaremos aquela cunhada por Bruno (2020a) - 

                                                
43 Os citados encontros surgiram a partir de iniciativa e esforços da Divisão de Museus da UNESCO e 
do Conselho Internacional de Museus, os quais promoveram debates e encaminhamentos acerca do 
campo museológico a partir de diferentes localidades geográficas. 
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paradigma hegemônico e social. Segundo Inês Gouveia (2018, p.165), o primeiro 

paradigma, está assentado em uma perspectiva técnica, atrelada à uma tradição 

consolidada, já o segundo em processo de elaboração no contexto dos anos 1970 e 

1980, é fundamentado por uma concepção atenta às necessidades e representações 

sociais: 

O primeiro, é identificado pela autora como: 

Um paradigma técnico, representado pelo museu tradicional, com um 
prédio e uma coleção e que desenvolve suas atividades em torno da 
necessidade de manutenção e extroversão da materialidade dos bens 
móveis, num contexto em que o público ou é secundário ou, no máximo, 
alvo da ação educativa da instituição. Nesse paradigma não se coloca 
em questão a noção de memória e representatividade e os profissionais, 
técnicos, doutos, têm a legitimidade da fala. representado pelo museu 
tradicional, com um prédio e uma coleção e que desenvolve suas 
atividades em torno da necessidade de manutenção e extroversão da 
materialidade dos bens móveis, num contexto em que o público ou é 
secundário ou, no máximo, alvo da ação educativa da instituição. 
(GOUVEIA, 2018, p.165) 

 

Já o paradigma social pode ser definido da seguinte forma: 

 
No paradigma social emergente, a sociedade é central e o público varia 
de espectador ativo e problematizador até ser o inteiro partícipe da ação 
de construção de sua memória e sua representação. Os profissionais têm 
peso de importância relativamente próximo (que pode ser maior ou 
menor) dos outros participantes dos processos do museu. (GOUVEIA, 
2018, p.165) 

 
Dentro do paradigma social, lembramos a terceira variável proposta por Maria 

Cristina Oliveira Bruno (2020a) como constituinte do campo da Museologia, responsável 

pela demarcação de adjetivos e experimentações que têm se avolumado nos últimos 

anos, pautada na necessidade da Museologia se repensar diante dos condicionamentos 

sociais contemporâneos e do alargamento dos objetos e cenários que compõem o fato 

museal. 

Museologia Crítica, Experimental, Popular, Afetiva, Quilombola, Indígena, Social 

e a Sociomuseologia são algumas destas propostas, elaboradas a partir de contexto 

específicos que são inerentes ao campo da Museologia Especial. Interessa-nos nesta 

pesquisa sobretudo a corrente de pensamento e ensino da Sociomuseologia, presente 

no exercício lusófono44 e brasileiro desde a década de 1990 e suas respectivas 

                                                
44  Destacamos a centralidade da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT) para 
o desenvolvimento da Sociomuseologia, cujo nome de Mário C. Moutinho ganhou notoriedade no início 
da década de 1990 para a institucionalização desta corrente de pensamento, sendo um dos membros 
fundadores do Movimento para uma Nova Museologia (MINOM) e reitor da ULHT. Destacamos também 
Judite Santos Primo, cuja atuação na instituição nos últimos anos tem contribuído para a conformação 
da pesquisa e teoria sociomuseológica, com um forte trabalho de divulgação científica na Cátedra 
UNESCO - ULHT Educação, Cidadania e Diversidade Cultural. 
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experimentações anteriores que levam a sua consolidação. 

Essa corrente teórica derivada da Nova Museologia, tem como um de seus 

principais marcos predecessores a Declaração de Santiago do Chile em 1972, a 

declaração cunhada em 1984, em Quebec, no I Ateliêr Internacional Ecomuseus/Nova 

Museologia, a Declaração de Caracas em 1992, o registro do Centro de Estudos de 

Sociomuseologia em 1993, seguido da publicação do texto Sobre o Conceito de 

Museologia Social de Mário C. Moutinho no primeiro volume dos Cadernos de 

Sociomuseologia. 

Nesta publicação de 1993, Moutinho destaca o conceito de Museu Integral da 

Declaração de Santiago do Chile e a Declaração de Caracas de 1992, nas quais se 

afirma o compromisso dos museus com o desenvolvimento das comunidades. Esta 

ênfase para a função social nas instituições museológicas, segundo o autor, suscitam a 

necessidade de novas definições de conceitos e noções sobre a teoria museológica e o 

trabalho nos museus, dos quais pontua: 

O alargamento da noção de património, é a consequente redefinição de 
"objecto museológico", a ideia de participação da comunidade na 
definição e gestão das práticas museológicas, a museologia como factor 
de desenvolvimento, as questões de interdisciplinaridade, a utilização 
das "novas tecnologias" de informação e a museografia como meio 
autónomo de comunicação, são exemplo das questões decorrentes das 
práticas museológicas contemporâneas e fazem parte de uma crescente 
bibliografia especializada. (MOUTINHO, 1993, p.8) 

 
Em 2007, Moutinho escreveu “Definição Evolutiva da Sociomuseologia: proposta 

de reflexão”. Neste número, o autor define a Sociomuseologia como: 

A Sociomuseologia constitui-se, assim, como uma área disciplinar de 
ensino, investigação e atuação que privilegia a articulação da 
museologia, em particular, com as áreas do conhecimento das Ciências 
Humanas, dos Estudos do Desenvolvimento, da Ciência de Serviços e 
do Planejamento do Território. (MOUTINHO, 2014, p.423) 
 

Portanto, a atuação no âmbito da Sociomuseologia seria caracterizada pelo método 

interdisciplinar, objetivando “consolidar o reconhecimento da Museologia como recurso para 

o desenvolvimento sustentável da humanidade, assentada na igualdade de oportunidades e 

na inclusão social e econômica” (MOUTINHO, 2014, p.423). 

Com o passar dos anos, ao lapidar o conceito, Moutinho enfatiza a centralidade do 

método interdisciplinar, acrescendo a possibilidade de atuação das instituições 

museológicas como prestadoras de serviço pertencentes ao terceiro setor e a necessidade 

de aprimoramento dos sistemas de administração da memória através da incorporação de 

saber provenientes da ciência da informação, marketing, administração entre outras áreas 
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correlatas. 

Na contemporaneidade, segundo Judite Primo, são inseridos novos “pontos de 

tensão” (2019, p.4) para a investigação e o trabalho sob uma perspectiva 

sociomuseológica, dos quais destaca: 

Ondas migratórias, lutas pela equidade de gênero, racial étnica, 
LGBTQI+, ambientais, movimentos sociais pelo direito à terra e moradia, 
e a crescente necessidade de trabalharmos as acessibilidades físicas, 
intelectuais, econômicas nos processos museológicos. (PRIMO, 2019, 
p.4) 

Não obstante, com o passar dos anos e as interlocuções entre Portugal e Brasil 

na construção da Sociomuseologia e da Museologia Social, Judite Primo e Mário 

Moutinho, endossados ainda por autoras como Maria Cristina Oliveira Bruno, afirmam 

que a Museologia Social estaria associada à prática e a Sociomuseologia enquanto área 

disciplinar de reflexão e impulsionamento das ações de caráter social e comunitário da 

Museologia: 

Neste sentido, a Sociomuseologia situa-se decididamente na área das 
ciências sociais, visando estabelecer caminhos para o entendimento de 
múltiplas práticas museológicas contemporâneas assumindo-se em 
simultâneo como agente da atuação museológica. No Brasil os termos 
Sociomuseologia e Museologia Social são utilizados com o mesmo 
significado. No entanto julgamos que é mais correto reconhecer a 
Museologia social como a prática da museologia de inspiração 
comunitária, nas suas diferentes formas. Quanto à Sociomuseologia 
trata-se de reconhecer uma nova área disciplinar que visa esclarecer e, 
de certa forma, impulsionar os novos fazeres museológicos ao serviço do 
desenvolvimento (MOUTINHO; PRIMO, 2020, p.26). 

 

O deslocamento do paradigma técnico para a potencialidade de ação global 

sobre o território a partir da Museologia, assentada em valores democráticos e no 

exercício da cidadania que observamos no breve panorama acima, foi gradualmente 

construído durante o século XX mediante os debates entre os profissionais, os quais 

foram registrados e consagram-se enquanto marcos constituintes da historicidade da 

Museologia. As declarações resultantes dos encontros são discursos em busca de 

legitimação do processo de ruptura e reelaboração da função social dos museus e da 

Museologia no século XX. 

Como destaca Judite Primo45 (2007), os documentos tidos como marcos da 

conceituação da Nova Museologia, em sua maioria, são produzidos a partir de encontros 

realizados no continente americano, contando com a presença de muitos profissionais 

sul-americanos e, por consequência, atravessados pelas questões sociais que 

                                                
45  Judite Santos Primo é graduada, mestre e doutora em Museologia. Atualmente, é docente na 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e coordenadora da Cátedra UNESCO-ULHT 
Educação, Cidadania e Diversidade Cultural. A produção acadêmica da autora centra-se sobretudo nas 
áreas da Teoria Museológica, Sociomuseologia e Patrimônio. 
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caracterizam o continente. 

O primeiro documento que destacamos é resultado da Mesa de Santiago do 

Chile, realizada no ano de 1972 mediante parceria do ICOM e a Divisão de Museus da 

UNESCO. O tema central proposto era o “Papel do Museu na América Latina hoje”. A 

partir do encontro, é formulado o conceito de Museu Integral, hoje considerado, um dos 

principais marcos latino-americanos para a constituição do movimento da Nova 

Museologia. 

O encontro é realizado em um contexto inédito, tendo sido o primeiro no âmbito 

do ICOM em que os quatro especialistas palestrantes convidados eram latino-

americanos e a única língua falada foi o espanhol (STUDART, In: BRUNO, 2010b, v.II, 

p.149). Ao final do encontro, os principais pontos foram sintetizados na Declaração de 

Santiago do Chile, na qual destacamos as impressões sobre a função social dos museus 

e Museologia delineadas: 

Que o museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte 
integrante e que possui nele mesmo os elementos que lhe permitem 
participar na formação da consciência das comunidades que ele serve; 
que ele pode contribuir para o engajamento destas comunidades na 
ação, situando suas atividades em um quadro histórico que permita 
esclarecer os problemas atuais, isto é, ligando o passado ao presente, 
engajando-se nas mudanças de estrutura em curso e provocando outras 
mudanças no interior de suas respectivas realidades 
nacionais.(Declaração de Santiago do Chile, In: BRUNO, 2010b, v.II 
p.43) 

 

O debate realizado no Chile durante o governo de Salvador Allende dá 

continuidade às formulações sobre a função social dos museus já trabalhadas um ano 

antes no encontro do ICOM de Grenoble, na França. Ainda que à época as formulações 

tenham sido reconhecidas pelos participantes mais progressistas do encontro, o impacto 

não é unânime e reverbera de forma gradual nos primeiros anos. 

Para Hugues de Varine-Bohan (VARINE, In: BRUNO, 2010b, v.II, p.39), a 

inovação da Declaração se assenta na noção de Museu Integral, enquanto aquele que 

leva em consideração a totalidade dos problemas da sociedade, bem como o museu 

enquanto ferramenta de desenvolvimento cultural, social e econômico do território. 

No contexto internacional, Varine-Bohan (1995 apud RANGEL, 2020, p.103) 

pontua que o termo teria perdido fôlego em favor do conceito de ecomuseu que havia 

sido cunhado no encontro de Grenoble. Tal perda de amplitude da noção do Museu 

Integral naquele contexto nos permite trazer a questão posta por Luciana Christina Cruz 

e Souza (2020, p.76), se diante da maior circulação dos debates decoloniais poderiam 

“a(s) Museologia(s) latino-americana(s) falar(em)?” e complementamos, poderiam ser 

ouvidas? 

No contexto nacional, durante a preparação do encontro, o delegado brasileiro 
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da UNESCO vetou a indicação de Hugues de Varine-Bohan para que o pedagogo Paulo 

Freire dirigisse a Mesa-Redonda no Chile (VARINE apud BRUNO, 2010b, v.II, p.39). 

Ainda podemos destacar a postura institucional da representante brasileira pertencente 

ao quadro funcional do IPHAN, a qual se posiciona contrária às propostas do documento 

redigido durante a mesa-redonda (MORO; NOVAES, In: BRUNO, 2010b, v. I, p. 46). 

Ainda sobre os impactos do evento, Mário Teruggi, Chefe da Divisão de 

Mineralogia e Petrologia do Museu de La Plata - Argentina, ao realizar um balanço do 

encontro na Revista Museum de 1973 pontua que a revolução promovida pelo evento 

estaria justamente na revisão das atribuições e da missão dos museus, na qual começa 

a perder centralidade o paradigma técnico: 

O museólogo reúne, cataloga, conserva e expõe as obras, incluindo os 
refugos, de culturas anteriores, próximas ou distantes da nossa própria 
cultura. Na dimensão temporal, o museu é um vetor que começa no 
presente e cuja extremidade se desloca livremente no passado. Com o 
consenso da Mesa-Redonda de que o museu deve assumir um papel no 
desenvolvimento, a intenção é simplesmente inverter o sentido do vetor 
temporal, cujo ponto de partida se situa em algum momento do passado, 
mas cuja extremidade, a 'ponta da seta’, chega ao presente e até mesmo 
o ultrapassa na direção do futuro (IBRAM, 2012, v.II, p.167) 

 

Apesar da avaliação de Teruggi (1973 In: IBRAM, 2012, v.II) de que é necessária 

uma nova ação museológica em prol do desenvolvimento, e para tal, este deve estar 

presente no território, o ponto de partida para a ação ainda estaria centrado no objeto 

material, cuja não centralidade é colocada pelo autor enquanto “sacrílega” (IBRAM, 

2012,p.167) Reconhece, no entanto, que as inter relações e interpretações sobre a 

materialidade dos objetos deveria ser expandida. 

No documento, há a ênfase no reconhecimento das disparidades de 

desenvolvimento e acesso à cultura entre zonas urbanas e rurais na América Latina, 

portanto, passam a defender a potencialidade de um movimento de descentralização da 

ação museológica das grandes instituições, objetivando alcançar as comunidades que 

estão à margem do investimento público em educação e cultura. 

Por fim, na Declaração, retoma-se a concepção defendida anteriormente em 

1958 no encontro da UNESCO sediado no Rio de Janeiro, no qual, os museus são 

interpretados enquanto instituições de ensino permanente, mas agora há uma maior 

atenção para a necessidade de estruturação e profissionalização dos setores educativos. 

Acreditamos que além de uma primeira ruptura com o paradigma museológico 

centrado no colecionismo e exposição da cultura material, há uma importância singular 

no conceito de desenvolvimento defendido na Declaração para o contexto latino-

americano, a partir do reconhecimento da incapacidade de diálogo dos museus com os 

problemas recorrentes do desenvolvimento capitalista tardio (IBRAM, 2012, v.II, p.165), 
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não logrando em propiciar a identificação das comunidades com seu patrimônio natural 

e cultural. 

Assim, há recomendações específicas em relação ao papel dos museus no 

desenvolvimento tecnológico e científico, dos quais destacamos: 

● Os museus estimularão o desenvolvimento tecnológico, levando 
em consideração a situação atual da comunidade; 

● Na ordem do dia das reuniões dos ministros de educação e (ou) 
das organizações especialmente encarregadas do 
desenvolvimento científico e técnico, deverá ser inscrita a 
utilização dos museus como meio de difusão dos progressos 
realizados nessas áreas; 

● Os museus deverão dar ênfase à difusão dos conhecimentos 
científicos e técnicos, por meio de exposições itinerantes que 
deverão contribuir para a descentralização de sua ação. 
(Declaração de Santiago do Chile, 1972, In: BRUNO, 2010b, v.II, 
p.47) 

 

Luciana Christina Cruz e Souza (2020) apresenta-nos uma interessante análise 

sobre a relação da Declaração de Santiago do Chile e os museus de ciência e tecnologia, 

evidenciando como os elementos discursivos da política nacional-desenvolvimentista 

também se fazem presentes no documento. Ao analisar as conferências proferidas, na 

fala do arquiteto Jorge Hardoy, Souza ressalta a conclusão do urbanista de que na 

América Latina, a noção de desenvolvimento foi exclusivamente pensada pelos Estados 

em seu aspecto econômico, cuja consequência se expressa nas assimetrias sociais 

profundas observadas (SOUZA, 2020, p.7). Acrescentamos ainda que especificamente 

no contexto brasileiro, o conceito de desenvolvimento na cultura é incorporado de formas 

diferentes no discurso do Estado autoritário e os opositores do regime militar. 

Na década de 1970, se constituiu no campo da cultura uma agitada arena de 

disputa e negociação entre agentes, intelectuais, artistas de esquerda e o Estado, que 

passa a implementar uma agenda de transição para as políticas culturais no Brasil. Com 

a supressão da luta armada e o milagre econômico dando sinais de declínio contínuo, 

cresce a insatisfação com o governo militar por parte de setores da classe média e 

liberais, colocando em cheque a censura estatal à imprensa e aos agentes culturais da 

esquerda (NAPOLITANO, 2017, p.199). 

Em adição, a engrenagem capitalista atinge com expressivo êxito o campo da 

cultura, estimulando o fenômeno da massificação dos bens culturais e estabelecendo 

uma consolidada indústria cultural entre 1960 e 1970, que será importante tanto para os 

artistas e intelectuais, quanto para o Estado, ao verificar a potência econômica gerada 

sobretudo pela indústria fonográfica e televisiva (RIDENTI, 2016, p.239). 

A partir do governo de Ernesto Geisel (1974 - 1979), a cultura se consolida como 

ponte de ligação entre Estado e sociedade civil, na qual, se adotou postura ambígua de 
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controle e incorporação por parte do regime e do mercado: 

Para o governo militar, a cultura era, a um só tempo, parte do campo de 
batalha na “guerra psicológica da subversão” e parte da estratégia de 
“reversão das expectativas” da classe média, dado o esgotamento do 
ciclo de crescimento econômico que a beneficiava, visando a garantir seu 
apoio à ditadura ou, pelo menos, neutralizá-la como massa de oposição 

ativa. (NAPOLITANO, 2017, p.211-212) 

 
Os signos da cultura são utilizados pelo Estado na tentativa de manutenção de 

certa estabilidade e aceno para uma gradual abertura política. Esta nova perspectiva em 

relação a setores de esquerda, leva à procura pelos agentes culturais progressistas, 

sobretudo aqueles afinados com o movimento nacional-popular durante a década de 

1970. 

Este cenário propicia a diversificação do agente cultural que compunha os 

quadros do aparelho estatal. Para Ridenti (2014, p.239), há uma nova força criativa e 

administrativa no campo da cultura, não mais exclusivamente proveniente das antigas 

oligarquias, mas composta pela classe média urbana que se consolidou após as 

primeiras ondas migratórias no início do século XX. 

Entre 1960 e 1980, cerca de 27 milhões de brasileiros migraram para os centros 

urbanos (KLEIN; LUNA, 2014, p.44), incrementando a curva de desenvolvimento do 

mercado e da indústria cultural. Com o aumento expressivo de consumidores dos bens 

simbólicos, haverá um processo de institucionalização das classes intelectuais e 

artísticas, que será ancorada em uma mentalidade gerencial. (RIDENTI, 2014, p.239). 

O novo discurso político do Estado em relação à cultura pode ser observado por 

meio de projetos e diretrizes apresentados durante a década de 1970. Jarbas 

Passarinho, em 1973, enquanto ministro da Educação, pediu que o Conselho Federal de 

Cultura (CFC)46 elaborasse documento de diretrizes para uma política nacional de 

cultura. Na versão apresentada, da qual seriam elaboradas políticas públicas e projetos, 

concebem como conceito fundamental para a definição de cultura a somatório das 

criações do homem a partir da criação ou aculturação e afirma-se que a "justiça social 

reclama que os seus benefícios sejam acessíveis ao cidadão comum, e este 

adequadamente educado para usufruí-los" (CALABRE, 2006, p.93). 

As diretrizes de 1973 não se firmaram enquanto projeto e em 1975 um novo 

documento é lançado sob a gestão do ministro Ney Braga no MEC. A Política Nacional 

de Cultura (PNC) propôs um discurso que vai de encontro com a tentativa de construção 

de uma imagem de reabertura política. Neste, afirma-se que o papel e o objetivo do 

                                                
46 Segundo a pesquisadora Lia Calabre (2006, p.81): o Conselho Federal de Cultura (CFC) foi criado 
pelo do Decreto-Lei n° 74, de 21 de novembro de 1966, e instalado a partir do Decreto n° 60.237, de 
27 de fevereiro de 1967. Permaneceu em funcionamento por mais de 20 anos e teve sua dissolução 
decretada em 1990. 
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Estado é garantir o desenvolvimento da cultura nacional, assegurando a liberdade de 

produção e fruição característica de regimes democráticos. 

O documento organizado em objetivos e diretrizes para que se firme enquanto 

política pública, concebe a cultura brasileira enquanto aquela “criada ou resultante da 

aculturação, partilhada e difundida pela comunidade nacional” (BRASIL, 1975), a partir 

do processo entendido como sincrético entre brancos, negros e indígenas. 

Nesse sentido, há notadamente a preocupação no estabelecimento de uma linha 

tênue entre a incorporação da cultura de massa e a preservação de uma certa concepção 

identitária brasileira frente ao processo de urbanização e industrialização dos estados. 

Incorpora-se o discurso de que as referências culturais seriam produtos de encontros 

pacíficos entre os grupos constituintes da identidade brasileira, como se esses processos 

tivessem se dado sem tensões e violências. 

Dentro desse contexto, o número de museus estaduais e municipais no Brasil 

crescerá, sob o aporte conceitual inspirado em uma Museologia de “culto à nação e à 

Identidade Nacional” (CÂNDIDO, 2013, p.40) elaborada por Gustavo Barroso47. Ainda 

sobre a Política Nacional de Cultura de 1975, a noção de desenvolvimento é pauta 

central, o campo da cultura passa a ser defendido enquanto ferramenta de 

desenvolvimento social ao lado do desenvolvimento político e econômico. Para tal, são 

definidos alguns objetivos a serem alcançados, dos quais destacamos aquele que trata 

sobre a preservação da memória nacional, onde há a primeira menção aos museus no 

documento. 

Preservar não sugere uma atitude de conservação no sentido de mero 

registro ou exposição, sob diferentes formas de museus. O que se 

pretende é manter a participação vivencial do povo em consonância com 

os valores que inspiram a vida em sociedade. O problema não é de fácil 

deslinde. (BRASIL, 1975, p. 28) 

 
É interessante observarmos que a concepção de conservação e exposição nos 

museus é colocada enquanto antítese dos processos participativos que o discurso diz 

almejar estabelecer com a sociedade civil através da nova Política de Cultura. Os autores 

do documento, não parecem perceber nos museus um locus para o estabelecimento 

desta nova relação desejada, evidenciando o distanciamento das políticas públicas 

patrimoniais com os recentes debates da Museologia. 

                                                
47 Gustavo Barroso nasceu em 1888 em Fortaleza-CE, formou-se em Direito e ingressou na carreira 
política pelo Partido Republicano Conservador. Em 1922 foi nomeado diretor do Museu Histórico 
Nacional pelo presidente Epitácio Pessoa. Foi responsável pela criação do Curso de Museus 
implementado na instituição, o primeiro em âmbito nacional que permanecerá enquanto referência para 
o desenvolvimento do curso de graduação de Museologia no Rio de Janeiro. Referência: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/129913/TCC%20Daniel%20Reposit%c3%b3rio
.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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A questão do desenvolvimento presente na Política Nacional será também ponto 

nodal para o IPHAN, sobretudo na gestão de Aloísio Magalhães a partir de 1979. O órgão 

federal passou por um processo de revisão de suas políticas patrimoniais após ter sido 

alvo de duras críticas pela política de preservação baseada na “pedra e cal”, marcada 

pela ausência de diálogo com a sociedade civil (FONSECA, 1997). 

No mesmo período, foi criado o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC). 

Constituído por um grupo heterogêneo de intelectuais de Brasília, o órgão foi dirigido 

desde o princípio por Aloísio Magalhães, designer e artista plástico. Segundo Maria 

Cecília Londres Fonseca (1997), as questões norteadoras do CNRC eram pautadas pela 

busca de uma “nova maneira de equacionar a velha questão da identidade nacional, 

vinculando a questão cultural à questão do desenvolvimento” (FONSECA, 1997, p.163). 

Não se tratava de eleger novos bens a serem tombados, mas mapear indicadores 

culturais que pudessem constituir um modelo adequado de desenvolvimento que 

atendesse às necessidades contemporâneas. 

Para o grupo que compunha o CNRC e mais tarde assumiria o IPHAN, a política 

cultural durante a década de 1970 deveria ser politizada e engajada com a diminuição 

das assimetrias sociais provocadas pelo desenvolvimento extremamente desigual das 

regiões do país. Segundo Julião (2006, p.24), a renovação conceitual na esfera 

patrimonial promovida por Magalhães dialogou com as tendências internacionais 

observadas na Mesa de Santiago do Chile de ampliação da noção de patrimônio em prol 

do desenvolvimento. 

Tanto no CNRC como na Política Nacional de Cultura, observamos a mobilização 

ambígua das concepções de desenvolvimento pela cultura na chave do nacional-

popular, dando destaque às comunidades e à cultura popular, assim como de 

negociação com o projeto desenvolvimentista econômico da ditadura militar, que 

enxergava na cultura uma boa vitrine para o seu discurso de abertura. 

Inês Gouveia (2018), ao investigar a política museológica brasileira durante a 

década de 1960 e 1970 inserida nesse caldo cultural, aponta que as proposições de 

profissionais como Fernanda Camargo Moro, Waldisa Rússio e Ulpiano Toledo Bezerra 

de Meneses são centrais para a importação, divulgação e elaboração do paradigma 

social no cenário brasileiro, dialogando com os novos conceitos elaborados no Chile, no 

entanto, essa postura só entrará de forma mais sistemática nas instituições enquanto 

prática experimental na década seguinte no contexto da redemocratização. 

Acreditamos que ainda que a década de 1970 e os debates historiográficos sobre 

a resistência cultural pouco apresentem os museus enquanto instituições ativamente 

presentes no processo de embate ao governo ditatorial, temos observado a incorporação 

nos debates do campo da resistência cultural relacionados à Museologia com as ideias 
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da Teologia da Libertação, da educação libertadora de Paulo Freire e da defesa das 

liberdades democráticas através da cultura no pensamento teórico mais progressista. 

Não podemos desprezar que há uma atuação individual de alguns profissionais 

inseridos no Estado que já no início da década de 1970 apresentavam discursos e 

práticas museológicas outras, dos quais destacamos os já mencionados Aloísio 

Magalhães e Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, além de Walter Zanini48, Maurício 

Segall49 e Paulo Duarte50. Por fim, propomos acrescer a este quadro a museóloga 

Waldisa Rússio. 

A partir do breve cenário exposto, reiteramos a posição de Luciana Christina Cruz 

e Souza (2020) de que é necessário aprofundar a investigação sobre a Mesa de Santiago 

do Chile e mesmo sobre a Museologia contemporânea a partir de uma perspectiva que 

privilegie a realidade latino-americana e as implicações da colonialidade na constituição 

das forças políticas e culturais estabelecidas: 

Importa refletir sobre a potência de um museu pensado a partir da 
América Latina em suas relações políticas e culturais, atravessado por 
ideias e experiências sociais diversas, como movimentos sociais de luta 
no campo e por moradia, os movimentos eclesiais de base, os coletivos 
dedicados aos direitos humanos e às buscas por desaparecidos políticos, 
a guerrilha do Araguaia, a Teologia da Libertação, as resistências 
indígenas, enfim, de uma série infindável de experiências sociais que se 
firmam como estratégias de resistência e re-existência à Modernidade 
(Souza, 2018a; 2020). (SOUZA, 2020, p.76) 

 

Os debates de Santiago serão retomados em 1984 no Canadá a partir dos 

                                                
48 Walter Zanini foi curador, professor universitário e responsável pela estruturação e inauguração do 
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) em 1963, onde também 
criou a primeira cadeira de Museologia ao final da década de 1960, cujos cursos proporcionaram o 
envolvimento do alunado na realização de atividades práticas sobre os acervos da Universidade. É 
reconhecido por sua atuação enquanto diretor do MAC-USP, tendo o garantido enquanto espaço de 
experimentação para os artistas e múltiplas linguagens durante a ditadura militar. 
49  Maurício Segall, filho de Jenny Klabin e Lasar Segall, foi um intelectual, dramaturgo, escritor e 
museólogo. Ao lado do irmão, Oscar Segall, criou o Museu Lasar Segall em São Paulo no ano de 1967, 
permanecendo na direção da instituição até 1997. Militante do PCB e posteriormente do PT, foi preso 
pelo regime militar entre 1970/1971 e 1973. Os seus textos produzidos ao longo do século XX foram 
reunidos e publicados em Controvérsias e Dissonâncias, publicada em 2001 pela Edusp e Editora 
Boitempo. Nesses, podemos observar a defesa por uma política cultural e museológica democrática, 
passível de ser interpretada enquanto ferramenta de transformação social em prol de regimes político-
econômicos livres de desigualdade e assentados na liberdade. 

50 Paulo Duarte, formado em Direito, atuou por vários anos enquanto jornalista no periódico O Estado 
de São Paulo, além de ter desempenhado ocupações enquanto acadêmico, arqueólogo e docente na 
Universidade de São Paulo. Sua trajetória é marcada por períodos de exílio durante o regime 
autoritários do Estado Novo. Em 1969, diante das contundentes críticas que conferiu à gestão da 
Universidade de São Paulo afinada com o governo autoritário, teve seus direitos políticos cassados e 
colocado em regime de aposentadoria compulsória. Durante a década de 1940, residindo em Paris, 
trabalhou junto à Paul Rivet no Museu do Homem, experiência determinante para o desenvolvimento 
de trabalhos em prol da preservação e pesquisa do patrimônio arqueológico brasileiro, estruturantes 
para o Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo, instituição embrionária do Museu de 
Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 
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encontros promovidos pela UNESCO, onde se dá o Ateliê Internacional 

Ecomuseus/Nova Museologia, dando origem à Declaração de Quebec. Segundo Vânia 

Maria Andrade Brayner Rangel (2020, p.108), se em Santiago há um primeiro ensejo 

sobre a função social dos museus e o alargamento da noção de patrimônio, em Quebec, 

pela primeira vez, haverá a defesa sistemática de uma Museologia feita para e, 

sobretudo, com as comunidades. 

Reconhece-se que há um movimento simultâneo em curso no campo 

museológico desde 1972, que se expressa mediante uma diversidade de 

experimentações epistemológicas e processuais de acordo com a realidade social e 

cultural de cada localidade. Em 1984, profissionais descontentes com o alheamento do 

ICOM e de muitas das instituições museológicas para seu papel diante dos desafios 

sociais postos, propõem a criação do Movimento para uma Nova Museologia, o qual 

apenas mais tarde trabalhará junto ao ICOM. 

Nesse contexto, fica evidente a dicotomia entre uma Museologia centrada nas 

coleções e outra, imersa no social, dando contorno à noção de que haveria uma 

Museologia tradicional e outra nova. Esta última, demanda espaço dentro dos quadros 

estabelecidos para desenvolver suas ideias e validar as experimentações que estavam 

sendo feitas a partir dos ecomuseus, museus comunitários, museus de bairro e museus 

de sítio, questionando o isolamento da Museologia em relação às realidades que 

integravam (PRIMO, 2007, p.68). 

Mário Moutinho (1995 In: BRUNO, 2010b, v.II, p.53) aponta para uma nova 

formulação do objeto da Museologia a partir dos debates promovidos pelo grupo, na qual 

se coloca no centro o “desenvolvimento comunitário, promotor de postos de trabalho pela 

revitalização artesanal, agrícola e industrial”, revelando uma predileção pela preservação 

in situ das referências culturais, sem retirá-las de seus contextos originários. 

Retomando questões postas já na Mesa de Santiago do Chile, como a função 

social e o desenvolvimento, há uma nova perspectiva atitudinal, em que o museu deve 

pensar formas de diálogo e de trabalho horizontal com as comunidades. Observamos 

que se trata de uma concepção do objeto da Museologia caro aos projetos do Museu da 

Indústria e Estação Ciência, mas que para além de um despertar dos profissionais para 

seus métodos de trabalho, dialogam com um contexto de estruturação dos movimentos 

civis e de ampliação de sua participação política, demandando por uma abertura das 

instituições. 

No caso brasileiro, por exemplo, os debates constituintes reverberam no campo 

do patrimônio, segundo Maria Cecília Londres Fonseca (1997, p.194), há uma ampliação 

da discussão sobre a potencialidade do patrimônio na construção das identidades 

coletivas, contestando os mecanismos de seleção e preservação dos bens culturais 
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exercidos até aquele momento. A tônica em torno do desenvolvimento começa a perder 

sua centralidade em prol da relação entre a cultura e a cidadania. 

Os mecanismos de preservação e comunicação do patrimônio serão colocados 

em debate para a definição do texto legislativo que sobre ele versaria na Constituinte de 

1988. A crise institucional do IPHAN durante a década de 1970 levou a uma 

desnaturalização da política de preservação e a desnuda enquanto ferramenta de 

preservação de um passado brasileiro específico. 

Assim, as disputas das forças políticas democráticas e remanescentes do regime 

ditatorial estarão presentes na consolidação do texto que definiria o que é patrimônio 

cultural na constituição brasileira. Segundo Yussef Campos (2019), o texto trará 

inovações jurídicas interessantes para a promoção de políticas públicas patrimoniais, 

como é o caso da inclusão do patrimônio imaterial. 

No entanto, ainda que vejamos a participação nos processos de construção da 

Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, populações indígenas, pessoas com 

deficiência e de tantos outros grupos no processo, a questão do patrimônio cultural 

indígena e quilombola permanecerá à margem do reconhecimento por tocar na questão 

da propriedade da terra (CAMPOS, 2019, p.32). 

Na esteira dos debates legais, durante a década 1980, há também a tentativa de 

construção de uma política pública museal mais consistente e voltada para ação em toda 

extensão do território nacional. Dentre as ações, destacamos o Programa Nacional de 

Museus (1980-1985), Projeto Interação (1980-1985), Programa de Ação Cultural (1980-

1985) e o Sistema Nacional de Museus (1986) (CÂNDIDO, 2013, p.40). 

Essa inserção das políticas museológicas nos planos de cultura dos Estados foi 

um dos principais pontos debatidos na reunião de profissionais latino-americanos 

realizada em Caracas, na Venezuela, no ano de 1992. Com a temática “A Missão dos 

Museus na América Latina Hoje: Novos Desafios”, a pauta do encontro retoma a 

Declaração de Santiago do Chile, elaborada há 20 anos, buscando avaliar e propor 

novas recomendações para a ação museológica sob uma perspectiva social. 

A Declaração de Caracas aponta para a chegada da era da comunicação, a partir 

deste fenômeno, a função museológica poderia ser definida enquanto um processo de 

comunicação, responsável por propiciar o diálogo entre as comunidades e os processos 

culturais, construindo caminhos para a integração social (Declaração de Caracas, 1992, 

In: BRUNO, 2010b, v.II, p.73). Para tal, seria necessário que os museus se atentassem 

para formas de comunicação inclusivas, participativas e democráticas. 

Trata-se de uma revisão e avaliação dos avanços da Museologia latino-

americana vinte anos após a Mesa de Santiago do Chile, no qual percebe-se a falência 

do discurso desenvolvimentista amplificado durante as ditaduras, aliado à permanência 
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e, por vezes, o agravamento das disparidades sociais pelos avanços tecnológicos. 

Busca-se novamente uma ressignificação do conceito de desenvolvimento para os 

museus, bem como do uso das tecnologias, na tentativa de produzir uma nova equação 

entre poder público e privado na gestão das referências patrimoniais, considerando a 

onda de privatizações como um risco às instituições. 

A Declaração, em comparação às anteriores, estabelece diálogo que privilegia a 

aproximação dos conceitos museológicos com sua aplicação, observando atentamente 

as questões políticas e sociais envolvidas nos processos de comunicação dos 

indicadores de memória no contexto latinoamericano. A Declaração de Caracas enfatiza 

o cenário de crise que envolve os países da região e clama pela tomada de consciência 

dos museus de sua potencialidade em relação ao desenvolvimento local quando 

inseridos em uma política cultural forte. Enquanto aspectos prioritários de atenção da 

declaração, são elencados os itens a seguir: 

- Museu e Comunicação 
- Museu e Património 
- Museu e Liderança 
- Museu e Gestão 
-Museu e Recursos Humanos (ICOM, 1992, In: PRIMO, 
2009, p.255) 

 

Conforme exposto acima nos tópicos prioritários presentes na Declaração, o 

método interdisciplinar na Museologia neste contexto terá a ênfase recaindo sobretudo 

nas áreas de administração, direito e comunicação, objetivando a modernização dos 

discursos e da gestão das instituições museológicas. Ressaltamos ainda crítica 

importante no texto sobre a limitação dos processos de musealização do patrimônio até 

então empreendidos: 

Que tradicionalmente foram usados critérios restritos na valorização dos 
objectos que constituem o património do museu, valendo-se somente 
daqueles representativos das disciplinas académicas, de "importância 
histórica" e "excepcionais" por sua natureza, excluindo determinadas 
formas de expressão cultural igualmente valiosas e importantes; (ICOM, 
1992, In: PRIMO, 2009, p.255). 

 

A qual aponta como uma das recomendações para a superação dessa limitação: 

 
Que se valorizem o entorno e sua contextualização como critérios de 
partida na formação das colecções, atendendo a seu valor referencial 
sem discriminar nenhum objecto ou disciplina (...) 
Que se reformulam as políticas de formação de colecções, de 
conservação, de investigação, de educação e de comunicação, em 
função do estabelecimento de uma relação mais significativa com a 
comunidade na qual o museu desenvolve suas actividades; (ICOM, 1992, 
In: PRIMO, 2009, p.256). 

 
Assim, o Museu Integral de 1972, passa a ser interpretado enquanto Museu 

Integrado, giro conceitual tido como um dos grandes avanços propostos pela Declaração. 
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Incentiva-se que museus e profissionais da área busquem novas metodologias de 

trabalho para “co-administrar” (PRIMO, 2007, p.79) o patrimônio junto às comunidades. 

Tendo em perspectiva os debates museológicos colocados durante a década de 1980 e 

os processos de redemocratização na América Latina, concordamos com Judite Primo 

(2007, p.84) em sua análise sobre a Declaração de Caracas de que se trata da 

compreensão da preservação enquanto um exercício público da cidadania, a partir da 

compreensão do sujeito sobre sua realidade e sobre seu direito à participação nos 

processos de escolha, patrimonialização e comunicação das referências culturais. 

O trajeto percorrido pela Museologia durante a segunda metade do século XX, 

nos permite identificar um campo atravessado e comprometido com as questões 

contemporâneas, através do diálogo, disputas e ondas de reverberação, incorpora e 

amplia seu campo de ação, compreendendo-se enquanto instrumento de ação política e 

social dentro dos sistemas democráticos. 

Verificamos que ao longo dos anos, a dicotomia entre os paradigmas teórico e 

social na Museologia, tendem para o acolhimento da diversidade e das múltiplas formas 

de manifestação dos fenômenos museológicos. O exercício da prática desejada deve 

estar ancorado nos feixes de luz que a teoria permite-nos projetar sobre os caminhos 

possíveis para o tratamento do patrimônio cultural musealizado e, por fim, respaldados 

pelos processos avaliativos e participativos de gestão museológica.
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Capítulo 2 - Museu da Indústria e Estação Ciência 
 

Refletir sobre os processos de implantação do Museu da Indústria e da Estação 

Ciência são exercícios de reconstituição de fragmentos, de memórias espalhados pelas 

“gavetas dos guardados” e de trajetórias que foram atravessadas por esses processos 

museológicos. São igualmente sintomas de políticas públicas no campo da cultura 

atravessadas pela problemática da descontinuidade administrativa. 

Ambos os projetos, como já afirmamos, não detém sua materialidade enquanto 

instituição em funcionamento no momento presente, ao mesmo tempo que partilham da 

semelhança de não apresentarem atos oficiais de encerramento. Fato que nos possibilita 

a reflexão sobre as estratégias para a desarticulação de instituições museológicas que 

nem mesmo chegaram a ser implantadas ou mesmo daquelas que se encontravam em 

plena atividade. Normalmente são atos sutis e silenciosos de apagamento e abandono. 

Os referidos processos deixam fragmentos nas gavetas que ficam adormecidos, 

até que iniciativas de preservação, organização da informação e pesquisa os tornam 

latentes e estabelecem ligações possíveis entre um fragmento e outro. Todavia, estas 

operações de manejo dos fragmentos da memória institucional do Museu da Indústria e 

Estação Ciência se fazem a partir de um debruçar exaustivo sobre a documentação que 

fica e o estabelecimento de redes de contatos com aqueles que integraram os projetos. 

Essa atividade demanda presença e diálogo, que desde 2020, entre idas e vindas, nos 

foi cerceada como medida necessária de saúde pública e preservação da vida em 

decorrência da pandemia de Covid-19. 

Assim, assumimos que a trajetória aqui apresentada é permeada por lacunas, 

tanto pelo processo natural de acúmulo da documentação dos projetos museológicos do 

Museu da Indústria e Estação Ciência pela sua detentora Waldisa Rússio, quanto pelo 

contexto em que a pesquisa se desenvolve. Ainda assim, pretendemos contribuir 

desenhando contornos sobre a atuação de Waldisa Rússio no campo dos museus de 

ciência e tecnologia, observando como esse contexto alimenta e é alimentado pelas suas 

formulações teóricas. 

No presente capítulo, centraremos nossas análises nos projetos museológicos 

do Museu da Indústria e da Estação Ciência enquanto documentos referenciais para a 

organização dos Museus e sistematização de suas premissas conceituais. Para o 

primeiro caso, além de nos debruçarmos sobre o projeto museológico expresso na tese 

de doutoramento de Waldisa Rússio, apresentaremos breve biografia da instituição que 

se revela por intermédio da pesquisa das ações estabelecidas em prol da criação do 

Museu no âmbito da Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado 
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de São Paulo. Compreendemos ainda que a trajetória da instituição detém impacto 

expressivo nas ideias e programas levados à Estação Ciência no final dos anos 1980. 

Quanto à Estação Ciência, trataremos dos passos que precedem até a efetiva 

implantação da instituição em 1987. Não nos deteremos com profundidade ao 

desenvolvimento da organização após os anos 1990, quando foi transferida para a 

administração da Universidade de São Paulo, tendo em perspectiva que o objetivo da 

análise proposta no trabalho se centra nos projetos museológicos e seus processos de 

implantação iniciais, observando as interlocuções entre a teoria e a prática no campo da 

Museologia. 

Contudo, é importante ressaltar a relevância de possíveis iniciativas de 

organização e análise da trajetória institucional da Estação Ciência que possam surgir, 

tendo em perspectiva que sua documentação, após o encerramento das atividades do 

Museu, permanece ainda por organizar, disposto em múltiplas salas de edifícios do 

Parque Cientec da Universidade de São Paulo. 

Por fim, a análise apresentada a seguir baseou-se na documentação do arquivo 

do Fundo Waldisa Rússio do Instituto de Estudos Brasileiros, da documentação da 

Estação Ciência no Parque Cientec, pesquisas em publicações do Diário Oficial durante 

os anos 1970 a 1990 e em entrevistas com agentes que fizeram parte ou tiveram suas 

trajetórias tangenciadas pelas duas instituições. 

Lembramos que a concepção de projetos museológicos não é atividade solitária, 

as elaborações sintetizadas nas propostas de Rússio para ambos os Museus são a 

conjunção de saberes interdisciplinares e de diversos profissionais, assim, neste 

processo, tanto quanto possível procuraremos salientar os nomes que integraram e 

permitiram a constituição das referidas instituições. 

A busca pelo desenho dos caminhos traçados e das opções cotidianas tomadas 

aqui registradas pretendem dar corpo aos fragmentos dispersos, sem pretensão alguma 

de esgotá-los, não obstante, acreditamos que o esboçar das linhas representadas pelos 

eventos e tomadas de decisão que formatam os projetos museológicos do Museu da 

Indústria e Estação Ciência poderão nos possibilitar análise de conceitos propostos por 

Waldisa Rússio, e assim diminuindo a recorrente distância entre teoria e prática na 

Museologia.  
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2.1. Um Museu da Indústria para São Paulo 

 
 

O projeto museológico do Museu da Indústria tem sua origem entre os 

imbricamentos de pesquisas acadêmicas e da atuação de Waldisa Rússio na 

administração pública do estado de São Paulo. Em 1980, Waldisa Rússio concluiu seu 

doutorado na Fundação Escola de Sociologia e Política do Estado de São Paulo (FESP), 

apresentando a tese “Um Museu de Indústria para São Paulo” (1980), trabalho orientado 

por Antonio Rubbo Muller. O objetivo da pesquisa era fornecer um projeto exequível de 

museu de indústria adequado à realidade do estado de São Paulo, ancorando-se nas 

concepções mais recentes para a Museologia e a função social dos museus. 

O trabalho estrutura-se a partir da análise de projetos museológicos nacionais e 

internacionais de museus de indústria e centros de ciência. A partir das referidas 

experiências e de breve panorama do desenvolvimento industrial brasileiro, apresentou 

sua proposição conceitual para um museu de Indústria para São Paulo e as respectivas 

possibilidades administrativas no âmbito estadual para sua implantação. 

Já no campo da política museológica do Estado, o Museu da Indústria tem seu 

ato administrativo de criação representado pelo inciso XIII do Artigo 7° do Decreto 

nº13.465, de 16 de abril de 197951 dentro da Secretaria da Indústria, Ciência, Comércio 

e Tecnologia e nomeação de Waldisa Rússio enquanto responsável pela coordenação 

do projeto. Conforme mencionamos, o Museu da Indústria não detém um ato de 

encerramento formal, assim como os caminhos de sua implementação são tortuosos, 

permeados por avanços e retrocessos. 

Diante desse cenário e da documentação analisada, verificamos que os 

momentos de maior efervescência da instituição datam do ato de fundação até a primeira 

metade dos anos 1980, quando percebemos a possibilidade de efetivação de atividades 

e acentuado contato com atores do campo cultural e industrial em prol da viabilização do 

projeto. Contudo, a partir de 1984, a diminuição das atividades será percebida e ondas 

de descontinuidade institucional aparecem. 

Para percorrermos os fragmentos que compõem a trajetória da instituição, 

iniciaremos pela análise do projeto museológico do Museu, expressos na tese de 

doutoramento, seguidas das propostas de organização institucional desenvolvidas na 

Secretaria da Indústria, Ciência, Comércio e Tecnologia até meados de 1987. 

                                                
51 Arquivo IEB – USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0059. 
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A tese de doutorado de Waldisa Rússio intitulada Um Museu da Indústria para 

São Paulo, elaborada entre 1978 e 1980 na Fundação Escola de Sociologia e Política 

de São Paulo, apresenta como objetivo a proposição de um projeto de museu da 

indústria para o estado de São Paulo. Para tal, aporta-se em fundamentação teórica 

interdisciplinar e observação ao cenário nacional e internacional dos museus de ciência 

e tecnologia. 

Assim como na dissertação de mestrado de Rússio, atrelada ao estudo das 

políticas de gestão museológica nos museus no estado de São Paulo, esta nova 

proposta é calcada na realidade das políticas culturais nacionais, cuja relevância social 

estaria na potencialidade de se tornarem ferramentas de estímulo à consciência crítica 

dos sujeitos sobre seus processos produtivos, neste caso, no campo das indústrias: 

 
Apresentação de um exequível projeto de MUSEU estimulador da 
CONSCIÊNCIA CRÍTICA do processo industrial brasileiro, num 
momento em que ele adquire fundamental importância no contexto de 
Independência e de afirmação da Nacionalidade. E mais: ao centrar sua 
preocupação na valorização do trabalho humano, lembra o 
pensamento Chapliniano e Humanista: “Vós não sois máquinas, vós sois 
homens...capazes de fazer máquinas”. (RÚSSIO, 1980, p.13. grifos da 
autora) 

 

Para justificativa do projeto, aponta para o rápido processo de industrialização 

brasileiro que acomete sobretudo São Paulo ao final do século XIX até a primeira metade 

do século XX, o qual provoca profundas transformações sociais, culturais e econômicas. 

Do boom causado pela monocultura cafeeira à implantação dos primeiros parques 

industriais e sua paulatina desativação em prol dos avanços tecnológicos que imporia a 

produção em massa no final do século XX, Rússio aponta que seria tarefa do novo 

Museu: 

Documentar e questionar os objetos testemunhais desse século e seus 
valores é tarefa primordial do homem contemporâneo, promovendo o 
enriquecimento da memória humanística e estabelecendo 
questionamentos éticos que levem à renovação do processo, do sistema 
da qualidade de vida, garantindo, ao mesmo tempo, uma herança 
cultural. (RÚSSIO, 1980, p.14) 

 
Portanto, tratava-se de um projeto museológico que olha para o passado, age no 

presente e pretende projetar futuros que, a partir dos avanços tecnológicos e científicos, 

almejam configurações sociais mais justas e dignas, as quais são referenciadas no 

projeto enquanto processos de desenvolvimento humanístico. O museu enquanto agente 

conscientizador e humanizador remete-nos às reflexões de Paulo Freire (1978) em 

Pedagogia do Oprimido, tendo em perspectiva que a conscientização é o processo que 

permite aos indivíduos a sua percepção enquanto sujeitos no processo histórico 

(FREIRE, 1978, p.20), potentes no binômio reflexão e ação (Ibidem, p.57) em prol da 
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transformação das sociedades e libertação das formas de opressão. 

Podemos aferir que o projeto também se vincula ao que Maria Cristina Oliveira 

Bruno (2021, p.48) intitula enquanto os caminhos da Museologia que traçam a luta contra 

o abandono, tendo em vista que se assenta na defesa de um patrimônio que estava 

sendo paulatinamente desmobilizado, em prol dos avanços tecnológicos industriais. Da 

mesma forma, até aquele momento, no âmbito dos museus nacionais, o patrimônio 

industrial não tinha posição expressiva. 

Em relação à problemática da preservação do patrimônio industrial no Estado de 

São Paulo, a historiadora Marly Rodrigues, em 2010, identifica percepção semelhante à 

preocupação já expressa por Rússio durante os finais da década de 1970, em que o 

número diminuto de tombamentos de fábricas, indústrias e maquinários se confrontam 

com “a dinâmica do capital”, a qual se mobiliza em tempo ágil, que se mostra 

incompatível com os processos de preservação patrimonial que levam ao tombamentos 

e musealização das referências patrimoniais. Rodrigues também aponta enquanto 

obstáculo o fato da preservação e da divulgação do patrimônio industrial ser ainda fato 

recente no cenário brasileiro na primeira década do século 21 (RODRIGUES, 2010, 

p.32). 

A partir do preâmbulo sobre os objetivos e justificativas para a proposição do 

Museu da Indústria, sugerimos que há duas premissas que corroboram a hipótese em 

relação ao caráter inovador do projeto, que permite-nos propor a diminuição da distância 

com as ideias que associamos na atualidade à Sociomuseologia: a base metodológica 

expressa pelo conceito-gerador de “museu-processo e obra aberta” e sua estruturação 

em múltiplas sedes, sobretudo aquelas em fábricas ainda em funcionamento. 

As duas propostas elencadas acima têm como base conceitual fundamental a 

concepção de museu com o qual a tese trabalha. Rússio se aporta na percepção do 

museu enquanto agente cultural e social, alinhada com as então recentes discussões 

acerca da Museologia, conforme verificaremos abaixo: 

Assim entrevista a conjuntura, o projeto do MUSEU DA INDÚSTRIA não 
lhe nega os papéis de instrumento de documentação, de registro da 
memória industrial, considerada como uma das mais ricas facetas 
características do século XX, e, sobretudo NÃO LHE RECUSA o 
exercício pleno de AGENTE CONSCIENTIZADOR, perfectibilizando o 
que a mais avançada Museologia tem pregado, o MUSEU COMO 
AGENTE CULTURAL e, portanto, SOCIAL. (RÚSSIO, 1980, p.20) 

 
No excerto acima, compreendemos que não será secundarizada a tarefa do 

Museu em relação ao papel preservacionista, contudo acena para o fato de que teria 

papel ativo na reflexão sobre os processos de desenvolvimento econômico relacionados 

à indústria e seus desdobramentos sociais nos territórios. 

Baseada na concepção do museu enquanto agente social, o conceito gerador do 
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projeto está assentado na ideia de um “museu-processo e obra aberta”. Segundo Rússio, 

todo projeto museológico aponta para um “elemento de fato que pretende documentar e 

divulgar e um suporte ético, que regerá sua atuação” (RÚSSIO, 1980, p.114). Para o 

Museu da Indústria, o elemento de fato a ser preservado é o processo de industrialização 

brasileira e o método para tal também está baseado em uma formulação processual, por 

isso uma obra aberta, sempre em construção. 

Portanto, o Museu da Indústria não concentra sua atuação em um segmento da 

indústria em específico ou em um período histórico circunscrito, o papel do museu estaria 

na documentação do processo industrial, tendo-o enquanto inacabado, sempre em 

construção dinâmica e acelerada. Destarte, a noção de processo enquanto objeto de 

trabalho do Museu, se impõe no fato que a instituição também desenvolve seu trabalho 

de documentação sobre os artefatos do passado, bem como aqueles que se constroem 

cotidianamente, buscando assim miradas para o futuro conforme exposto no excerto: 

Um Museu da Indústria e Comércio teria assim amplas finalidades como 
documentador de um passado recente e de uma revalorização desse 
mesmo passado. Ao mesmo tempo em que se preservaria e valorizaria 
o DOCUMENTO do passado, registrar-se-íam os TESTEMUNHOS da 
História presente, que os homens estão a construir; facilitar-se-ía a 
compreensão do FUTURO como algo implícito no momento presente. 
(RÚSSIO, 1980, p.108) 

 

O processo se dará também enquanto método de construção e operação do 

Museu da Indústria. Defende assim que a estruturação institucional se dê de forma 

participativa, integrando profissionais especializados como museólogos, historiadores e 

sociólogos, junto aos empresários, operários e o próprio público do Museu. 

A proposta para que se articulassem todos os agentes e cenários envolvidos nas 

diferentes narrativas que compõem o processo de industrialização, se deu mediante a 

ideia de que o Museu da Indústria pudesse se estabelecer enquanto uma rede presente 

no Estado de São Paulo, cuja interferência institucional se daria em diferentes níveis, 

mas sobretudo desempenhando um papel articulador e formador técnico no campo da 

Museologia dos atores envolvidos. 

A rede formada seria composta por três tipologias distintas de museus: sede 

central, museus setoriais e museus de fábrica. A primeira, a ser implementada 

preferencialmente em um edifício fabril em área carente de equipamentos museológicos 

na capital paulista, também seria responsável por abrigar exposição de longa duração 

sobre o processo de industrialização paulista e brasileiro, bem como mostras 

temporárias. Além das áreas destinadas à comunicação museológica, era prevista a 

criação de uma biblioteca, arquivo, banco de dados da memória industrial e um centro 

de estímulo à criação industrial. 
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Os museus setoriais seriam instalados em antigas fábricas e usinas utilizando de 

técnicas expositivas simples e econômicas, cuja potencialidade reside no desejo do 

“registro urgente de setores em extinção ou decadência de modo a preservar a sua 

memória e eventualmente, até mesmo contribuir para sua revitalização” (RÚSSIO, 1980, 

p.127). 

Por fim, colocados enquanto ponto chave do projeto do Museu da Indústria, os 

museus de fábrica que se enquadram enquanto museus de sítio industrial, instalados 

nas próprias unidades produtivas, de forma que objeto e cenário que compõem o fato 

museal se realizam de forma viva aos olhos do visitante. 

Quando fosse possível, pretendia ainda abarcar o entorno das unidades fabris. 

Portanto poderia se estabelecer dinâmica semelhante aos ecomuseus, integrando 

território, paisagens e subjetividades daquela localidade no trabalho museológico: 

Dependendo do aglomerado que, eventualmente, se possa formar 
incluindo fábrica, núcleo de habitação operária e seu centro de lazer 
(quando existente), poder-se-á chegar, mesmo, ao ECOMUSEU, na 
medida em que, para o projeto, venham a confluir o meio físico, o meio 
urbano, os artefatos criados pelo Homem, as relações de produção e as 
demais relações sociais, em sua dinâmica. (RÚSSIO, 1980, p.125) 

 
Conforme visto no trecho extraído da tese, a proposta de musealização de um 

complexo, incluindo suas dinâmicas sociais, pressupõem ação que abre possibilidade 

outra no tratamento do fato museológico. A informação e a testemunhalidade que 

carrega o processo fabril não se restringe aos objetos testemunhos convencionais. Na 

realidade, esses só têm sentido no Museu da Indústria, caso continuem em 

funcionamento, na relação com os indivíduos que os manejam e os criam 

cotidianamente, sem, contudo, significar a criação de cenários descolados da realidade. 

Em conseguinte, sublinhamos o trecho no qual Rússio explana sobre os museus 

de fábrica e sua compreensão enquanto ecomuseus: 

Em que o VIVER não se estratifique, mas continue a desenvolver-se 
mantendo as interações do conjunto, procurar-se-a ter o ECOMUSEU 
INDUSTRIAL. Este eco-museu se caracterizará sobretudo pelas 
relações dinâmicas e pela participação comunitária do FAZER O MUSEU 
E MANTÊ-LO.” (RÚSSIO, 1980, p.145) 

 

E esclarece como interpreta a conceituação de Ecomuseu formulada e defendida 

por Georges Henri Rivière e Hugues de Varine-Bohan desde o encontro de Grenoble em 

1971: 

 
A proposta de Ecomuseu, de Georges Henri Rivière e Hugues de Varine 
Bohan tem sido, muito frequentemente mal interpretada como 
“estratificação”, tornar perene e imutável um conjunto urbano. Na 
realidade, a proposta precisa ser interpretada dentro do seu conteúdo 
sociológico, pois a partir da concepção de “museu-processo” avança 
para as ideias de eco-sistema (e, portanto, consequentemente, 
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ecodinâmica) e de profunda participação comunitária (...). (RÚSSIO, 
1980, p.145) 

 

Portanto, a expansão da potencialidade dos processos de musealização para 

territórios e paisagens em sua completude coloca a preocupação sobre a necessidade 

de diversificação dos métodos para a transformação dos indicadores de memória em 

museália. De forma que os novos métodos engendrados não acarretem em contextos 

patrimoniais estratificados, os quais deveriam pressupor a construção colaborativa junto 

à comunidade do conjunto patrimonial em questão. Assim, enquanto processo aberto e 

participativo, não só incluídos na ação de construção do museu, a comunidade local 

também deverá ser parte mantenedora. 

Em relação à constituição de acervos, ainda que o Museu da Indústria 

estabelecesse uma ligação tentacular entre seus organismos, é premissa básica do 

projeto que não fosse adotada postura espoliadora, evitando o colecionismo desenfreado 

de maquinário e testemunhos do processo de industrialização para além de seus lugares 

de significância (RÚSSIO, 1980, p.12). 

A política de aquisição e incorporação de acervos parte da condição dos “objetos 

testemunhos”, cuja justificativa teórica deve buscar diminuir as oposições entre arte, 

ciência e técnica, abarcando-as enquanto signos da criatividade e do resultado do 

trabalho de mulheres e homens, logo, artefatos culturais. 

Sobre as possibilidades dos objetos testemunhos, são levantadas as seguintes 

tipologias: 

Máquinas e ferramentas; Produtos fabricados no Brasil; Protótipos; 
Desenhos técnicos; Marcas e Patentes; Projetos; Material de 
propaganda e divulgação; Arquitetura das fábricas; Arquitetura das vilas 
operárias; A ação social; Depoimentos de antigos e atuais operários; 
Depoimentos de antigos e atuais empresários; (RÚSSIO, 1980, p.112) 

Na listagem acima, além da cultura material ilustrada pelos objetos originários 

das instalações industriais, os bem móveis e imóveis, as referências patrimoniais 

intangíveis ganham seu espaço a partir da documentação de aspectos relativos às 

relações sociais que se impõem nos ambientes de trabalho fabris, bem como na tomada 

de entrevistas com atores do processo de industrialização. 

Assim, compreendemos que o enfoque eleito para documentar o processo de 

industrialização é balizado sobretudo pelos conceitos que Rússio elencaria mais tarde 

como a matéria sobre a qual o museólogo deveria trabalhar: a cultura e a história. Em 

Conceito de Cultura e sua inter-relação com o patrimônio cultural e a preservação (1990), 

a museóloga aponta para a potencialidade da realização do fato museal enquanto 

momento propício para a reflexão e encontro do indivíduo com sua própria realidade, 

com seu próprio meio, ou ainda com seu próprio trabalho, como se pretendia no Museu 
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da Indústria. 

Desta forma, como posto no excerto abaixo, esse encontro poderá implicar 

apreensão ou ainda formas de ação sobre esta realidade que se baseiam na ideia da 

construção de uma consciência crítica sobre a história e a possibilidade de intervenção 

no ambiente cultural. 

A relação do Homem com o seu meio, seja em termos de mera 
apreensão da realidade, seja de ação sobre essa mesma realidade, 
implica realização humana em termos de consciência, de consciência 
crítica e histórica, de consciência possível. O homem é o ser que se 
realiza criticamente, historicamente; ao realizar-se, ele constrói sua 
História e faz sua Cultura.” (RÚSSIO, 1990, In: BRUNO, 2010a, v.I. 
p.206) 

 

Enquanto cultura, Waldisa Rússio compreenderá todas as formas de relação, 

modificação e construção que os indivíduos empreendem sobre o seu meio. Assim, a 

cultura também é este lócus de realização do indivíduo através de suas criações 

manuais, artísticas, intelectuais, alimentícias dentre outras tantas possibilidades 

cotidianas que podem se enquadrar na proposição abaixo sintetizada pela noção de 

cultura enquanto “a vida vivida”: 

Cultura é o fazer e o viver cotidiano; Cultura é o trabalho do homem em 
todas as suas manifestações e aspectos, Cultura é a relação do homem 
com o seu meio, com os outros seres, incluindo os outros Homens. 
Cultura é a projeção em que o homem se realiza; ou melhor a atividade 
em que ele se realiza. Cultura é percepção, experiência, expressão; 
cultura é a vida vivida.” (RÚSSIO, 1990, In: BRUNO, 2010a, v.I., p.208) 

 

A partir da ênfase sobre os aspectos culturais e históricos no campo da 

Museologia, o Museu da Indústria apresenta a historicidade da indústria brasileira 

enquanto elemento contextual essencial, sendo que a própria justificativa do projeto se 

constrói mediante análise do cenário da industrialização nacional, partindo do passado 

colonial baseado na monocultura canavieira e assentada no trabalho escravo de 

indígenas e enormes contingentes populacionais provenientes do continente africano, 

seguido do tropeirismo em São Paulo, a cafeicultura e o desenvolvimento das 

manufaturas e indústrias no final do século XIX e início do XX são alguns dos marcos 

elencados. 

Dos quais, de uma perspectiva sociológica, a museóloga referencia ponto nodal 

para a discussão sobre trabalho que seria adotado pelo Museu da Indústria. Para a 

justificativa da necessidade de um museu desta gênese e da preservação dos processos 

memoriais relacionados às técnicas, encontra no argumento defendido por Sérgio 

Buarque de Holanda (1975) em “Raízes do Brasil” os aportes para conceituar as relações 

de trabalho que se desenvolveram em solo nacional, baseados no trabalho dos 

escravizados e pouco afinco ao aprimoramento das técnicas por parte dos detentores 
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dos meios de produção. 

Segundo Holanda (1975), as formas de vida coletiva que são preteridas pelos 

colonizadores, são assentadas na figura do “aventureiro”, ou seja, aquele em que “o 

objeto final, a mira de todos os esforços, o ponto de chegada, assume relevância tão 

capital, que chega a dispensar, por secundários, quase supérfluos, todos os processos 

intermediários” (HOLANDA, 1975, p.13). Para Holanda, é perante esta mentalidade que 

se estabelecem os fluxos das lavouras através do sistema monocultor latifundiário, sem 

apego ao aprimoramento dos instrumentos de trabalho ou técnicas, esgotam-se os solos 

assim como a mão de obra mediante a exploração dos escravizados, submetidos a lógica 

de substituição sumária e conquista de novas fronteiras para continuidade do cultivo. 

O referido processo teria levado à uma cultura nas elites coloniais de descrédito 

do trabalho manual e do aprimoramento das técnicas, sendo o afinco ao trabalho símbolo 

antagônico da nobiliarquia. Essa cultura em relação ao trabalho e a formação econômica 

nacional teria também gerado o interesse tardio na formação de corporações de ofício, 

bem como o desenvolvimento de laços associativos entre os empreendedores 

(HOLANDA, 1975, p.29). 

Esse traço teria se tornado estruturante para os processos produtivos brasileiros, 

dos quais no momento da análise produzida por Rússio, refletiria na ausência de 

investimentos próprios no desenvolvimento tecnológico nacional, conformando situação 

de grave dependência econômica aos países do norte global. Da mesma forma, as 

lógicas de desativação de parques industriais por completo e a sua transformação em 

sucata frente aos avanços das técnicas, tornam suscetível o apagamento do patrimônio 

material e imaterial industrial, causando impactos de grandes proporções nos territórios 

e seus habitantes. 

Nesta perspectiva, para o Museu da Indústria, o trabalho manual e intelectual 

empregado na constituição do parque industrial, aparece enquanto elemento central do 

referido projeto museológico, entendido assim como artefato cultural a ser preservado, 

pesquisado, comunicado e desenvolvido. Isto posto, compreendemos que a política de 

acervo do Museu da Indústria não se restringe aos resultados materiais que se originam 

a partir do trabalho, mas o próprio processo e as relações simbólicas implicadas nesta 

cadeia, os quais deveriam ser preferencialmente preservado in loco e com a participação 

ativa das comunidades responsáveis pela produção dos artefatos. 

 

 

Portanto podemos apreender que os artefatos significantes para o Museu da 

indústria são os processos e objetos que são resultado da “conjugação da inteligência e 

das mãos humanas” (RÚSSIO, 1980, p.19). Sobre essa proposição, retomamos os 
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debates já elencados no primeiro capítulo acerca da leitura sobre o campo museológico 

e as tendências da segunda metade do século XX, lembrando o rompimento com a 

relação intrínseca e indissociável entre a Museologia e a instituição museu, bem como 

do alargamento sobre a percepção dos beneficiários das ações museológica, que 

passam de público/visitante, para as comunidades. Ao expandir a noção de artefato 

cultural que poderia figurar nos museus, bem como na proposição da diversificação dos 

espaços que são passíveis a abrigar a instituição de memória, percebe-se um movimento 

de dessacralização da instituição, em que a idealização deste não está restrito somente 

a intelectuais e detentores de conhecimentos acadêmicos, bem como o patrimônio a ser 

musealizado não necessariamente perderia seu valor de uso, mas conciliaria 

dialeticamente a patrimonialização com os processos que engendram a “vida vivida”. 

Conforme dispõe Clóvis Carvalho Britto (In: MOUTINHO; PRIMO (Ed.), 2021, 

p.72), apesar do arejamento dos conceitos trabalhados pelo fato museal provocados pela 

conjugação de ações que culminaram na Nova Museologia e seu respectivo 

reconhecimento a partir das instituições e órgãos ligados à preservação do patrimônio, 

nas décadas finais do século 20, há ainda uma hegemonia conceitual acerca do 

"patrimônio objetual”. Contudo, sinalizamos na proposição do museu processo já uma 

inclinação à transgressão dos limites impostos ao patrimônio material institucionalizado, 

sugerindo assim a escrita daquilo que Britto denominaria enquanto uma nova gramática 

museológica. 

Ainda que pareça elementar nos tempos atuais a defesa pela preservação do 

patrimônio imaterial e o tratamento dessas manifestações patrimoniais por meio da 

cadeia operatória museológica, lembramos que somente nos anos 2000 em âmbito 

nacional, é instituída política pública para registro de bens culturais de natureza imaterial 

mediante o Decreto Federal n° 3551/2000  de 4 de agosto de 2000, ainda que o 

levantamento e estudos dessas manifestações culturais já vinham sendo desenvolvidos 

no campo do patrimônio desde o início do século 20 por figuras como Mário de Andrade, 

Rossini Tavares de Lima, Paulo Duarte e Aloísio Magalhães. Contudo, salientamos que 

as iniciativas de valorização ao patrimônio imaterial durante o século 20, apresentavam 

ênfase maior nos processos de trabalho relacionados às pequenas unidades produtivas, 

ou ainda as técnicas relacionadas à cultura popular. 

Ainda na esfera das políticas públicas, a inserção das manifestações culturais 

dissidentes e de caráter imaterial de comunidades locais ou então que representam a 

memória daqueles que nem sempre detém em suas mãos os instrumentos para a 

construção das narrativas oficiais, ganharam maior apoio do poder público para seu 
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tratamento museológico a partir do programa Pontos de Memória52, sancionado em 2009 

pelo Ministério da Cultura e engendrado a partir das reverberações do programa Pontos 

de Cultura, proposto por Célio Turino. 

Ressaltamos ainda que há uma leitura específica em relação a potencialidade 

das técnicas nacionais na qual o Museu da Indústria se alinha com as recentes políticas 

culturais, de forma que a instituição teria papel pertinente em relação à pesquisa das 

tecnologias caracteristicamente brasileiras, como ferramenta de superação dos entraves 

da pobreza, da dominação cultural e da política estrangeira. (RÚSSIO, 1980, p.108). O 

Museu poderia desempenhar ação mediadora entre as mais novas tecnologias 

industriais e sua aplicabilidade nos diferentes contextos socioeconômicos e culturais 

brasileiros em prol de processos de desenvolvimento mais igualitários. Papel esse que 

pretendia ser desenvolvido sobretudo no âmbito do Centro de Estímulo à Criação 

Industrial, núcleo proposto no projeto museológico do Museu da Indústria enquanto 

laboratório de criação de pesquisas e desenvolvimento tecnológico na indústria nacional. 
 

Logo, o pressuposto do Museu da Indústria não exclui a importância da 

preservação das manifestações culturais representadas pelas técnicas tradicionais, mas 

prevê também as médias e grandes linhas produtivas, os modos de organização do 

operariado, as articulações dos empresários e os modos de fazer e viver dos 

trabalhadores urbanos e rurais. 

A importância da preservação da integridade do processo de industrialização se 

traduz na pretensão da implementação da tipologia de ecomuseus e museus de sítio 

formados pelos complexos fabris, suas unidades produtivas, as linhas férreas de 

escoamento da produção e as vilas operárias. 

Após a construção das bases conceituais e éticas, bem como das propostas 

teórico-metodológicas para o Museu da Indústria, o trabalho de doutorado de Waldisa 

Rússio fornecerá o desenho institucional que tornaria o projeto museológico exequível, 

sendo abordados os tópicos relativos à gestão e governança, financeiro, edificação, 

educativo e comunicação expográfica. 

                                                
52 O programa Pontos de Memória foi criado em 2009 mediante parceria entre o Ministério da 
Cultura/Instituto Brasileiro de Museus e a Organização dos Estados Iberoamericanos. O programa é 
definido: “é uma iniciativa que atende os diferentes grupos sociais do Brasil que não têm oportunidade 
de narrar e expor suas próprias histórias, memórias e patrimônios nos museus. Seu objetivo principal 
é contribuir para o desenvolvimento de uma política pública de direito à memória, com base no Plano 
Nacional Setorial de Museus e Plano Nacional de Cultura. Os Pontos de Memória valorizam o 
protagonismo comunitário e concebem o museu como instrumento de mudança social e 
desenvolvimento sustentável. Essas iniciativas são capazes de promover a melhoria da qualidade de 
vida de sua comunidade e fortalecer as tradições locais e os laços de pertencimento, além de 
impulsionar o turismo e a economia local, contribuindo positivamente na redução da
 pobreza e violência.” http://www.ibermuseos.org/pt/recursos/noticias/publicacao-
retrata-experiencia-pioneira-dos-pontos-de- memoria/ 
 

http://www.ibermuseos.org/pt/recursos/noticias/publicacao-retrata-experiencia-pioneira-dos-pontos-de-
http://www.ibermuseos.org/pt/recursos/noticias/publicacao-retrata-experiencia-pioneira-dos-pontos-de-
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Da perspectiva da gestão institucional do Museu, salientamos a proposta de 

organograma sugerida. No âmbito das instituições culturais públicas, é de suma 

importância que os preceitos éticos, missão e objetivo dos museus sejam refletidos por 

sua organização estrutural e legal, normalmente oficializada mediante decreto, de forma 

que, mais do que preceitos ideológicos e partidos teóricos, as propostas da Museologia 

de cunho social ganham força jurídica e administrativa, cujo cumprimento está 

respaldado por diversas instâncias do poder público e metas a serem cumpridas pelas 

pastas responsáveis. 

Assim, no capítulo sexto da tese, há a apresentação de duas possibilidades de 

decreto de implantação e organização do Museu da Indústria. Em ambas, os pilares 

basilares de estruturação do Museu estariam ancorados em uma Diretoria Técnica, 

Conselho Normativo e Conselho Consultivo conforme organograma a seguir (Figura 2): 
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FIGURA 2: PROPOSTA DE ORGANOGRAMA PARA O MUSEU DA INDÚSTRIA 
 
 

Fonte: RÚSSIO (1980, p.197)
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O Conselho Normativo seria a instância de assessoramento da Diretoria Técnica 

e formulador da política global do Museu da Indústria. Sua composição teria como eixo 

norteador agentes e estudiosos do meio industrial, dos quais são designados os 

seguintes assentos: técnico da Federação das Indústrias de São Paulo, técnico da 

Federação do Comércio do estado de São Paulo, representante do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas, representante do CNPq ou FAPESP, em alternância, 

representante docente das universidades do estado de São Paulo na área de História ou 

Sociologia Industrial, representante de Associações ou Sindicato de trabalhadores em 

alternância e representante do SENAI ou SENAC em alternância. 

O Conselho Consultivo seria composto pelos técnicos do Museu da Indústria, 

presidido pela Diretoria Técnica, os quais fornecerão as informações, necessidades e 

realidades enfrentadas para as tomadas de decisão. Sobre esse aspecto da gestão e 

governança do Museu da Indústria, salientamos a proposição de três instâncias 

responsáveis pelas formulações das políticas institucionais, criando barreiras para o 

desenvolvimento de comportamento autocrático comumente visto nos museus e 

criticado por Rússio. Estruturação que corrobora também para a proposição do conceito 

gerador do Museu enquanto “museu-processo e obra aberta”, de forma que as instâncias 

decisórias também se constituam em campo composto por múltiplas vozes, passível de 

discussão e opiniões diversas. 

Amparando a estrutura diretiva do Museu, junto à proposta da minuta de decreto 

de estabelecimento do Museu da Indústria, é apresentada a minuta para projeto de lei 

que instituiria o Fundo Estadual de Preservação da Memória Industrial Brasileira, o qual 

seria responsável por subsidiar o suporte financeiro para as ações museológicas do 

Museu da Indústria (RÚSSIO, 1980, p.190). O documento estipula que o financiamento 

institucional poderia se dar a partir de recurso estatal, doações de pessoas físicas e 

jurídicas, comercialização de produtos, bem como o lucro da aplicação dos recursos 

obtidos pelas outras fontes. O Fundo garantiria à instituição certa autonomia financeira 

no que tange a dependência dos museus ligados à administração direta, suscetíveis às 

descontinuidades administrativas e flutuação dos projetos políticos no campo da cultura 

de acordo com cada gestão. 

Ainda sobre o organograma da instituição, o decreto proposto dispõe sobre as 

funções do Centro de Estímulo à Criação Industrial e do Arquivo e Biblioteca do Museu. 

Sobre o primeiro núcleo citado, dentre suas atribuições estariam “estimular direta ou 

indiretamente, a criação de desenhos e produtos diretamente relacionados com a 

realidade e as necessidades do país e de sua população” (RÚSSIO, 1980, p.183), bem 
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como “estudar e propor normas para a realização de concursos especiais dentro da 

área.” (RÚSSIO, 1980, p.183). 

O Centro de Estímulo à Criação Industrial nos coloca frente à potência dos 

museus no fomento às pesquisas, às quais estariam vinculadas a ação sobre questões 

do presente, projetando soluções nacionais para produção científica e para a indústria. 

A proposta é que o Museu da Indústria pudesse ser também laboratório de produção 

científica e tecnológica, assim como fomentadora de iniciativas de proponentes externos 

através dos concursos. O referido Centro, além de estar ligado à sede central, também 

será visto como alternativa nos museus de fábrica enquanto lócus de aprendizagem e 

aprimoramento das técnicas em relação a certas matérias primas, aproveitando as linhas 

produtivas enquanto espaço de formação de profissionais. 

Sobre a produção e organização da informação, do ponto de vista do tratamento 

dos acervos, o arquivo e a biblioteca teriam papel na preservação de publicações e 

documentação acerca da indústria brasileira, da própria memória institucional e por fim, 

desempenhar papel no eixo do referenciamento de coleções produzidas e salvaguardas 

por outras instituições. O referenciamento de acervos têm sido na contemporaneidade 

grande aliado das instituições museológicas em prol da preservação da informação 

relevante às referências patrimoniais sobre as quais os museus trabalham sem que, 

necessariamente, tenha que retirar os acervos de seus contextos originários. 

Percorridas as principais propostas acerca do tratamento dos acervos e da 

gestão museológica, no âmbito da comunicação, o projeto enfatiza a importância das 

narrativas curatoriais e expositivas levarem em conta as especificidades locais: 

Em se tratando de um Museu de sedes múltipla, fica bem claro que não 
HÁ uma exposição, mas VÁRIAS EXPOSIÇÕES SIMULTÂNEAS E EM 
PROCESSO, com a VIDA e o MUSEU se desenvolvendo em sua 
multifásica apresentação.” (RÚSSIO, 1980, p.145) 

 

Do ponto de vista dos elementos expográficos, ressalta-se que se deva partir da 

realidade cultural brasileira, na qual o visitante por vezes terá a oportunidade de adentrar 

uma única vez na exposição, assim, preza-se pela exploração de elementos simples, 

formando percursos elípticos ou circulares, sem que se crie roteiros herméticos nos quais 

o visitante obrigatoriamente deveria seguir. Os espaços amplos poderiam explorar 

recursos luminosos e projeções que permitiriam a criação de manchas e detalhes nos 

edifícios fabris. Preferivelmente o maquinário seria exposto em funcionamento, e a 

comunicação textual evitaria legendas complexas e extensas. 

Ainda na perspectiva da comunicação museológica, o projeto contempla a 

proposição de um núcleo educativo, no qual a função esperada dos integrantes nos 

remete aos debates conceituais sobre a educação em museus na contemporaneidade. 
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Rússio elabora que o papel do monitor53 no Museu da Indústria está na construção do 

seu discurso em prol da mediação, promovendo outras formas de encontro com os 

objetos, outros textos cuja potência está no “avisar e avivar, exercitar a memória, procura 

compreender, teorizar e instruir o público, ao mesmo tempo que recolhe os elementos 

para obter um indicador das dificuldades, dos preconceitos” (RÚSSIO, 1980, p.134). 

A este partido do exercício profissional do educador, se agregam as 

possibilidades de exercício da atividade diante dos contextos específicos e sob a 

prerrogativa que se coloquem enquanto pesquisadores dos acervos. Para os museus de 

fábricas, naqueles instalados nas áreas produtivas ainda em funcionamento, os 

operários atuariam no âmbito da educação museal. Sobre eles, Rússio aponta que 

seriam nomeados enquanto “monitores atores”, pois sua narrativa está carregada do 

“fato vivencial da produção” (RÚSSIO, 1980, p.136), inserido no próprio cenário em que 

se desenvolvem. 

Já nos museus setoriais, conta-se com os monitores atores, intérpretes e monitores 

- estes dois últimos, enquanto aqueles que não vivem o fato da produção diretamente, 

mas desenvolvem um discurso sobre este a partir de suas interpretações, sugerindo a 

contratação de alunos de cursos técnicos do setor industrial e operários já aposentados. 

Além das linhas gerais de atuação, há a proposição do estabelecimento do 

programa das Oficinas Infantis, dedicada especialmente à faixa etária infanto-juvenil, nas 

quais arte, técnica e ciência seriam tratadas todas enquanto processos de criação a 

serem explorados pelo público visitante do museu. A prerrogativa metodológica do 

programa está baseada na exploração dos trabalhos manuais e intelectuais a partir da 

livre escolha, oferecendo autonomia decisória para as atividades que serão 

desenvolvidas pelas crianças e adolescentes. Os objetivos com tal programa comungam 

com o objetivo geral da instituição em relação a promoção da consciência crítica acerca 

dos “processos de que dignificam e os que degradam a vida, numa perspectiva 

ecológica-humanista ditadas pelas reais necessidades dos Homens e dos Seres da 

Natureza” (RÚSSIO, 1980, p.141) 

Na proposta de decreto para implementação do Museu da Indústria apresentada 

na tese, as referidas atividades estariam submetidas à Equipe de “Atividades 

educacionais, culturais e de relações com as comunidades”. Sublinhamos a última 

atribuição postulada no nome do setor, de forma que se afirme a vocação extramuros do 

Museu mediante seu núcleo educativo, seja mediante as oficinas infantis, seja na 

                                                
53  Sabemos que nos debates presentes em relação à educação museal, convenciona-se, em geral, o 
termo “educador” para os profissionais que atuam com a mediação e interlocução com os públicos. 
Neste caso, respeitamos a nomenclatura utilizada por Rússio à época da escrita do texto. 
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proposição de dispositivos itinerantes, como o “vagão museu” ou “museu truck” 

(RÚSSIO, 1980, p.185). 

Conforme visto nos excertos acerca da perspectiva educativa da instituição, 

assim como em outras passagens que se expõem às questões éticas adotadas pelo 

Museu da Indústria, o humanismo será conceito frequentemente retomado desde a 

epígrafe até as palavras finais. Em uma incursão às referências bibliográficas, 

encontraremos a menção a obra Educação e Vida do educador e filósofo Pierre Furter 

na qual definirá o humanismo como “uma certa maneira de viver a nossa condição 

humana”, no qual os indivíduos assumem sua posição no mundo e pela sua práxis 

percebem sua potencialidade em transformá-lo. O objetivo da ação está na perseguição 

concreta pela fraternidade, liberdade e igualdade (FURTER, 1970, p.166). 

O humanismo de Pierre Furter é utilizado por Paulo Freire (1978) em Pedagogia 

do Oprimido ao refletir sobre a atuação de uma educação verdadeiramente humanista, 

a qual, por vezes, vacila em se expressar de forma distante da realidade. Assim, o 

humanismo consistiria em “permitir a tomada de consciência de nossa plena 

humanidade, como condição e obrigação: como situação e projeto” (FURTER apud 

FREIRE, 1978, p.99), na qual as condições de desigualdade serão objeto de 

transformação conjunta pelo educador e seus educandos. 

Desse modo, o pedagogo brasileiro propõe que a percepção humanista dirá 

respeito também a uma postura crítica e avaliativa do devir histórico e da realidade 

contemporânea pelos indivíduos. A consciência de si, para Freire (1978, p.20), 

proporciona a inserção desses ao processo histórico enquanto sujeitos, processo 

reflexivo que envolve ação: 

Existir humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizando aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 
Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 
na ação-reflexão. Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que 
é práxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns 
homens, mas direito de todos os homens. (FREIRE, 1978, p.92) 

 

Se existir humanamente é deter a potencialidade de modificação da realidade, a 

violação do direito de pronunciar a palavra e de agir sobre a história são compreendidos 

enquanto processos de desumanização, caracterizados pela alienação, pela 

transformação do outro em “coisa”, pelo privilégio de deter a condição humanística só 

para si e taxar a busca da liberdade do outro enquanto subversão (FREIRE, 1978, p.49). 

A pretensão do Museu da Indústria expressa na tese indica afinidades potentes 

em relação à concepção humanista de Freire e Furter, a partir do reconhecimento do 

museu enquanto lócus propício à promoção de reflexão acerca do trabalho de mulheres 
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e homens no encontro com ele próprio no cenário museológico. 

Reflexão a qual detém a potencialidade de proporcionar a apropriação pelos 

sujeitos de seu trabalho, da história que ele engendra e o lugar que deve ocupar ao ser 

preservado no Museu da Indústria. Assim, o Museu se coloca enquanto “agente 

conscientizador” (RÚSSIO, 1980 p.20), ferramenta de questionamento da alienação das 

comunidades em relação ao seu próprio trabalho, cujo objetivo último é a ação sobre o 

processo social, em que a utopia está na conformação de formas de desenvolvimento 

menos desiguais. 

Alicerçados sobre a proposta museológica posta na tese de doutorado de Rússio, 

propomos a análise do fenômeno museológico do Museu da Indústria a partir do tripé 

conceitual de ações técnicas e operacionais que sustentam o fazer museológico: 

pesquisa, comunicação e preservação. Cada um dos três pilares, dá sentido às principais 

atribuições de uma instituição museológica, as quais devem idealmente perseguir o 

equilíbrio entre os três eixos para assegurar a gestão dos indicadores de memória de 

forma adequada e relevante para as comunidades com as quais interagem. 

A partir desses três eixos, a trajetória da instituição será apresentada de forma 

cronológica, pois acreditamos que assim possamos contribuir com uma biografia crítica 

inédita de sua trajetória, objetivando construir conexões e laços entre os fragmentos 

coletados. 

Como exposto, a noção processual em relação ao Museu da Indústria permeia 

sua base conceitual e metodológica. Quando nos referimos a esse último ponto, o próprio 

processo de implantação da instituição busca se dar ao longo dos anos baseado neste 

método. Lembramos que a criação formal da instituição é oficializada pelo inciso XIII do 

artigo 7° do Decreto nº13.465, de 16 de abril de 1979 da Secretaria da Indústria, Ciência, 

Comércio e Tecnologia e sofre atualização em 3 de setembro de 1979 com o inciso VII 

do artigo 4º do Decreto nº13.876. 

A coordenação do projeto fica a cargo de Waldisa Rússio, responsável por 

organizar o projeto de implantação do Museu. Ainda sem uma sede definida, os trabalhos 

administrativos eram desenvolvidos no prédio da Secretaria da Indústria, Comércio, 

Ciência e Tecnologia, localizada à época no Palácio Campos Elíseos, na região central 

da cidade de São Paulo, com desdobramentos museológicos que se espraiam pelo 

Estado. 

No primeiro ano de atuação do Museu, ao analisarmos a documentação gerada, 

há certa efervescência nesse momento inicial em relação às ações de pesquisa, debate 

preliminar para delineamento da instituição e o engendramento das primeiras ações de 

comunicação museológica junto ao público. Assim, a construção do Museu se dá de 

forma dialética com sua apresentação e debate com a comunidade. 
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O relatório de atividades do ano de 1979 do Museu da Indústria54 demonstra que 

a equipe se concentrou no levantamento bibliográfico e de referências primárias para 

embasamento do processo curatorial contemplado no projeto museológico. Como locais 

de pesquisa foram eleitos os Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, Biblioteca 

Roberto Simonsen da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 

Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, Biblioteca da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), Secretaria da Indústria Comércio, Ciência e Tecnologia e Museu da Casa 

Brasileira. 

A partir da pesquisa realizada pelas colaboradoras Alda Ribeiro, Eunice Arruda e 

Elyenne Penha Gôla Setti, foram originadas listagens de referências bibliográficas e 

resenhas sobre os mais diversos aspectos das indústrias e do desenvolvimento das 

técnicas em âmbito nacional55. 

Sobre esse ponto, é importante observarmos que desde sua fase originária, o 

Museu da Indústria não dispôs de organograma condizente com a proposta do projeto, 

além de Alda Ribeiro e Eunice Arruda que figuram por maior tempo sob a coordenação 

de Waldisa Rússio, a instituição contou temporariamente com o apoio de estagiários e 

voluntários provenientes do Curso de Especialização em Museologia da FESP e de 

funcionários que se associavam à Waldisa Rússio e contribuem de forma paralela a seus 

trabalhos, como é o caso de Leda Rejane (REJANE, 2021). 

Ainda no âmbito da pesquisa, fora realizado ciclo de conferências cujas temáticas 

eleitas estavam centradas na História da Industrialização e temas da Museologia. A 

primeira conferência realizada em agosto de 1979 teve como conferencista o 

conservador Gael de Guichen, membro do Centro Internacional de Estudos para a 

Conservação e Restauro de Bens Culturais (ICCROM), o qual tratou sobre a condição 

dos museus no que tange a preservação, conservação e comunicação de seus acervos. 

Os cinco eventos seguintes tiveram falas ministradas por Waldisa Rússio. 

Ainda em 1979, o Museu da Indústria deu início a seu programa de comunicação 

museológica e educação museal. Conforme verificamos anteriormente, as Oficinas 

Infantis foram definidas na tese de doutoramento enquanto um serviço educativo 

alicerçado na autonomia, liberdade e no estímulo da consciência crítica em relação às 

                                                
54 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0059. 

55 Nestas incursões de pesquisa, destacamos a utilização do fichário elaborado por Ernani da Silva 
Bruno, salvaguardado nos arquivos do Museu da Casa Brasileira. Ernani da Silva Bruno foi jornalista, 
historiador, intelectual e primeiro diretor do Museu da Casa Brasileira. Empreendeu importantes 
pesquisas sobre a história de São Paulo e História do Brasil, com notável destaque para a investigação 
dos costumes, artefatos e modos de viver desde o período colonial. Um dos projetos de pesquisa é o 
fichário composto por cerca de 28 mil itens, inventariando conceitos e termos relacionados à história 
colonial em âmbito nacional. 
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atividades produtivas. Sobre ele, Rússio dispõem: 

Um amplo serviço educativo dedicado à faixa etária infanto-
juvenil. Para as oficinas infantis, se estabelece: 

a) interliguem os processos de criação; ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, 
INDUSTRIAL (tudo é trabalho do homem); 

a) sejam alicerçadas na livre opção da criança ou do jovem por 
determinada atividade, entre as várias que lhe pode, o Museu, 
oferecer; 

b) mostrem o trabalho intelectual e o manual como diferentes 
modalidades de exercício da inteligência humana, inter-
relacionados e não divorciados; 

c) desenvolvem a criatividade e o senso crítico, despertando na 
criança e no jovem, uma consciência profunda quanto aos 
processos de que dignificam e os que degradam a vida, numa 
perspectiva ecológica-humanista ditadas pelas reais 
necessidades dos Homens e dos Seres da Natureza. Isto 
equivale a dizer que a criança e o jovem serão estimulados em 
sua moral fruitiva, de modo a desenvolver uma ética prestadía; 
de sua consciência crítica derivará a sua consciência ética e 
ambas se inter-relacionarão (RÚSSIO, 1980, p. 141) 

 

Assim, durante a Semana da Criança naquele ano, foi promovida a primeira 

experimentação baseada nos conceitos elencados acima, os quais, mais tarde tanto se 

pretendia implementar na Sede Central, nos Museus de Fábrica e nos Museus de Sítio, 

quanto se mostrará potente metodologia de ação para além dos espaços 

institucionalizados do Museu. 

No Parque da Água Branca, a equipe do Museu da Indústria e da Secretaria da 

Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia56 ao lado de estudantes da Faculdade Belas 

Artes de São Paulo, Escola de Tecelagem Francisco Matarazzo do SENAI e Curso de 

Museologia da FESP, adaptaram um dos pavilhões que compõem a área destinada à 

prática de esportes e terapias com equinos para um espaço expositivo com atividades 

interativas que discorriam sobre a tecelagem. 

A justificativa da escolha pelas técnicas da tecelagem como temática das Oficinas 

Infantis se dá a partir de aspectos relacionados à história dos processos industriais no 

Brasil e análise antropológica sobre a questão e possibilidade educativa assentada na 

autonomia e participação: 

1. º - é, em todos os povos, uma das primeiras atividades a surgir, a nível 
de artesanato inicialmente; basta lembrar que os antropólogos colocam 
no mesmo nível de importância como a invenção a roda, o machado e o 
tear; 
2. º - é um dos primeiros setores da indústria brasileira e representa, 
historicamente, um setor de luta de afirmação industrial e de 

                                                
56 No folheto produzido a partir da realização do evento enquanto registro e relatório da atividade 
(Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-DC-CCSP-0001), são indicados 
como colaboradores do projeto Alda Ribeiro, Augusto Cesar Costa, Elyenne Setti, Eunice Arruda 
Marcondes Cesar, Eunice Moraes Sophia (voluntária), Gelci José Coelho (voluntário), Hamiltom Thomé 
dos Santos (voluntário), Nelisa Ramirez Pinto (estagiária), Wilson Roberto Stanziani de Souza 
(voluntário). 
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independência (basta lembrar as interdições durante o período de D. 
Maria I, de Portugal, em relação à tecelagem no Brasil); 
3. º - permite a participação do público no FAZER, considerado pela 
equipe do Museu, fundamental nas atividades a serem desenvolvidas, 
imaginadas todas como participatórias; 
4. º - não envolve riscos desde que se opte por equipamentos operados 
manualmente (assim o foram os primeiros equipamentos industriais em 
nossas fábricas). (Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e 
Tecnologia, 1979. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de 
referência: WR-DC-CCSP-0001). 

 

Com esta perspectiva se idealizou o espaço coordenado pela Secretaria da 

Indústria, Ciência, Comércio e Tecnologia na Semana da Criança. Logo na entrada, o 

público se deparava com manequins de pano que poderiam ser manuseados pelos 

visitantes, do lado oposto à entrada do pavilhão, encontrava-se uma tenda com projeção 

audiovisual dos filmes “Arte Cabocla”, cedida pela Santista S/A e dirigido por Lima 

Barreto, o qual busca apresentar o processo que dá origem ao tecido desde sua fase 

primária expressa pelo fio. A segunda película apresentada discute os processos de 

trabalho artesanais da Fábrica de Tapetes Santa Helena, referenciado como uma doação 

do Museu de Jacareí. Por fim, foram também apresentados diapositivos sobre o bicho 

da seda e o processo de fiação e cópias cedidas pelo SENAI sobre o desenvolvimento 

da tecelagem. 

Conforme ilustrado nas imagens abaixo (Figura 3, 4, 5 e 6), adentrando o espaço, 

o visitante poderia participar das oficinas relacionadas às diferentes técnicas de 

tecelagem, também pautadas pelos processos básicos que constituem a produção têxtil, 

seguindo respectivamente o fiar, tecer e estampar. Assim, oficinas de renda, urdideira, 

tear e estamparia foram oferecidas, além de área destinada ao desenho livre direcionada 

às crianças.
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FIGURA 3:  PLANTA BAIXA DA OFICINA INFANTIL REALIZADA EM 1979 NO 

PARQUE DA ÁGUA BRANCA 

 

Fonte: Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: sem número, caixa 244. 
 

 
FIGURA 4: ENTRADA DO STAND DO MUSEU DA INDÚSTRIA - OFICINAS 

INFANTIS NA SEMANA DA CRIANÇA NO PARQUE DA ÁGUA BRANCA, EM 1979 

 
Fonte: Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-F-OI-072.
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FIGURA 5: PÚBLICO EM VISITA AO STAND DO MUSEU DA INDÚSTRIA - OFICINA 

INFANTIL NA SEMANA DA CRIANÇA EM 1979 

 

Fonte: Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-F-OI-007. 
 

FIGURA 6: CRIANÇAS EM ATIVIDADE DE TEAR NO STAND DO MUSEU DA 
INDÚSTRIA 

- OFICINA INFANTIL NA SEMANA DA CRIANÇA EM 1979 
 

Fonte: Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-F-OI-011.
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O público estimado circulando pelo stand no parque da Água Branca durante o 

final de semana foi de 21 mil pessoas. Segundo breve análise do comportamento do 

público diante da exposição por parte dos integrantes do Museu da Indústria, o primeiro 

aspecto ressaltado é que à época do planejamento da atividade, a coordenação teria 

sido informada sobre público recorrente composto por uma maioria de classe média. 

Contudo, na percepção da equipe envolvida no evento, houve presença expressiva de 

diferentes classes sociais e, de uma perspectiva qualitativa, durante as oficinas, 

“verificou-se que os pais-operários respeitaram mais o interesse dos filhos, muitos deles 

referindo-se ao seu próprio trabalho” (Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e 

Tecnologia, 1979. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-

DC-CCSP-0001). 

Ressalta ainda o grande interesse das crianças pela estamparia, que ao findar 

os tecidos disponibilizados pela organização do evento, passam a utilizar suas próprias 

camisetas. Por fim, o material gráfico produzido para registro do evento, oferece também 

apresentação do projeto em vias de implantação do Museu da Indústria e anuncia 

programa no campo da educação museal mantido pela instituição, mais uma vez, 

utilizando cenários outros que não sua própria sede ainda indefinida: 

 
Para dar continuidade às atividades com crianças e 
adolescentes, o Museu da Indústria, Ciência, Comércio e 
Tecnologia elaborou um outro programa: 
A FÁBRICA É O MUSEU, através do qual promove visitas de 
escolares a escolas profissionalizantes e a fábricas. Até fins de 
1979, por uma questão de coerência, visitaram-se cotonifícios na 
Grande São Paulo e na região de Sorocaba, historicamente 
ligada ao desenvolvimento industrial de tecelagem. 
Os objetivos do programa que prossegue em 1980, são: delinear 
o mundo museográfico que existe em toda fábrica e estimular a 
valoração do trabalho do homem em níveis, que até a esta data, 
não o foram pelo preconceito a atividades não 
predominantemente intelectuais; ao mesmo tempo e a um prazo 
mais longo, tenta-se sensibilizar o pessoal ligado à indústria para 
a ideia dos “museus de fábrica”, uma das metas do Museu da 
Indústria, Comércio e Tecnologia, um dos mais novos museus 
paulistas, em fase de implantação.” (Secretaria da Indústria, 
Comércio, Ciência e Tecnologia, 1979. Arquivo IEB-USP, Fundo 
Waldisa Rússio, código de referência: WR-DC-CCSP-0001). 

 

 
O Programa “A Fábrica é o Museu” também inaugurado em 1979 cuja visitação 

se deu no Cotonifício Guilherme Giorgi e na Escola de Tecelagem Francisco Matarazzo 

- SENAI entre outubro e novembro do mesmo ano, representa mais uma perspectiva de 

ação descentralizada de um cenário institucionalizado puramente museológico e afirma 
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a noção processual de implantação e construção do Museu da Indústria. Conforme 

verificamos no excerto acima, procurava-se afirmar a potencialidade museográfica das 

fábricas em funcionamento e a valorização do trabalho realizado nas linhas de produção 

enquanto objeto museológico a ser pesquisado, preservado e comunicado in loco. 

Entre 02 de maio e 06 de junho de 1979, Waldisa Rússio participou de seminário 

promovido pela Associação Americana de Museus (AAM) cujo objetivo era a promoção 

de discussões e trocas de experiências operacionais nos museus norte-americanos. O 

seminário possibilitou que os participantes percorressem instituições museológicas de 

Washington, Nova York, Boston, Chicago, Los Angeles e Cleveland57. 

Segundo relatório, após a referida viagem, Rússio teria seguido para o México, 

onde pode conhecer o Museu Tecnológico do país. A atividade de intercâmbio cultural e 

profissional é uma constante na trajetória de Rússio, a qual acreditamos poder viabilizar 

o estabelecimento de rede de contatos, acesso às discussões teóricas e práticas 

relevantes no âmbito da Museologia, garantindo tanto sua circulação e inserção nos 

quadros do ICOFOM, que da perspectiva geográfica, fazem referência às discussões no 

eixo europeu e latino-americano. 

Por fim, é ao final de 1979 que é encaminhado o projeto museológico preliminar 

do Museu da Indústria à chefia da Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e 

Tecnologia, cujo 

cronograma almejado para a implantação pretendia ter início no ano de 1980. A proposta 

resumida, apresenta os mesmos preceitos teóricos e metodológicos publicados na tese 

de doutoramento de Rússio. 

Adentrado no ano de 1980, no qual havia a expectativa da materialização do 

Museu conforme sua proposta inicial, entre 25 de novembro a 08 de dezembro de 1980, 

o Museu da Indústria, em parceria com o artista e restaurador especializado em 

tapeçarias Nemésio Garcia da Silva, promoveram a exposição “Percepção e Criação” 

cujo objetivo era explorar a potencialidade da dermo-óptica com público alvo voltado para 

as pessoas com deficiência visual na unidade do Serviço Social do Comércio (SESC) 

situado na Rua do Carmo, na região central de São Paulo. Segundo Nemésio Garcia58, 

a ênfase da concepção museográfica centrava-se em dois eixos, as texturas de 

diferentes materiais e as cores. 

A exposição também contou com a atuação de alunos do Curso de Museologia 

na ação educativa, sobre a qual Nemésio Garcia esclarece conforme excerto 

apresentado a seguir, que a premissa principal está na fruição da mostra com liberdade 

                                                
57 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: sem número, caixa 198. 

58 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0347A. 



 
98 

pelos visitantes: 

Aos alunos de Museologia, encarregados de acompanhar os grupos de 
deficientes, foi dada a orientação de não procurar mostrar a esses 
deficientes, como se tece e sim, deixá-los traduzir de maneira 
espontânea a sensação do toque, utilizando materiais convencionais ou 
não. O importante aqui não era lhes transmitir regras e uma tecnologia 
específica da tapeçaria e sim, senti-los, ver que respostas dariam, 
criando seu próprio alfabeto de tradução ao diálogo proposto. (Relatório 
de Nemésio Garcia Silva, 1980 em Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa 
Rússio, código de referência: WR-MI-0347A) 

 

Destacamos mais uma vez a inclinação para ação educativa ancorada em 

metodologia fundada na autonomia, observadas também nas Oficinas infantis, conceito 

que observamos igualmente mais à frente na estruturação do setor educativo da Estação 

Ciência. Em relação a esta inclinação, acenamos novamente para a relação com 

pressupostos postos pelo pedagogo Paulo Freire que passam a tangenciar o campo das 

formulações de Waldisa Rússio no âmbito da Museologia. 

Em 1981, ressaltamos a realização do I Seminário sobre Ciências da 

Conservação e Técnicas Museológicas no Palácio Campos Elíseos, sede da Secretaria 

da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia59. Entre 18 a 23 de maio de 1981, em 

comemoração ao Dia Internacional de Museus, o evento teve fala de abertura proferida 

pelo Secretário da referida pasta, Oswaldo Palma. A conferência de abertura ficou a 

cargo de Gael de Guichen (ICCROM) que discorreu sobre a “importância da Preservação 

do Patrimônio Histórico”. A programação ainda contou com conferência de Waldisa 

Rússio e Ricardo Florez do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)60, este último que 

teria versado sobre a confecção de mobiliário em madeira de reaproveitamento para 

museus e bibliotecas61. 

As notícias sobre a realização do evento afirmam que a organização do 

Seminário ficou à cargo do Grupo Especial de Trabalho sobre Ciências da Conservação 

e Técnicas Museológicas instituído pelo Secretário Oswaldo Palma em novembro de 

1980, uma colaboração entre o Museu da Indústria, o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas e orientação do Centro Internacional de Conservação e Restauro. 

A ênfase do Grupo de Trabalho e por consequência, do Seminário, centrava-se 

no estímulo à elaboração de soluções nacionais para materiais e técnicas utilizadas na 

conservação preventiva e restauro de acervos, área até então extremamente 

dependente de produtos disponíveis somente mediante importação62. 

Durante o primeiro semestre de 1981, o Museu da Indústria estabelece atuação 

                                                
59  Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0350. 

60 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0223.  

61 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0221.  

62 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0221. 
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no campo da pesquisa e difusão sobre a indústria e a Museologia, com a promoção da 

publicação Museus e Técnicas, organizada e editada pelo Museu com o intuito de suprir 

a ausência de publicações de fácil circulação no campo da Museologia. Os três primeiros 

números se referem às temáticas: “Um Museu da Indústria em São Paulo”, “Percepção 

e Criação” e “Por que os museólogos não usam Sílica-Gel?”63. 

Da perspectiva da comunicação museológica, após a experiência da exposição 

“Percepção e Criação” no ano anterior, em novembro de 1981, foi realizada a mostra “O 

Trabalho do Deficiente: Realidade e Possibilidade” (Figura 7 e 8), acompanhada de ciclo 

de debates no SESC Carmo. O evento produzido pelo Museu da Indústria contou com a 

participação de diversos palestrantes ligados às temáticas: capacitação para o trabalho, 

acesso ao trabalho, barreiras arquitetônicas, acesso à educação e acesso aos museus64.

                                                
63 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0320. 

64 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0321. 
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FIGURA 7: EXPOSIÇÃO “O TRABALHO DO DEFICIENTE: REALIDADE E 

POSSIBILIDADE” REALIZADA PELO MUSEU DA INDÚSTRIA NO SESC CARMO 

 
Fonte: Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, sem código de referência.
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FIGURA 8: VISITANTE INTERAGINDO COM A EXPOSIÇÃO “O TRABALHO 

DO DEFICIENTE: REALIDADE E POSSIBILIDADE” REALIZADA PELO 

MUSEU DA INDÚSTRIA NO SESC CARMO 

 
 

 
Fonte: Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, sem código de referência. 

 

 
Em 1981, é realizada a segunda edição das Oficinas Infantis (Figura 9 e 10), cujo 

tema esteve centrado no “crescimento das cidades”, contando com aparatos lúdicos, 

estórias e encenações teatrais para discutir a seguinte questão com o público infanto-

juvenil: Quem pode salvar essa cidade? 

O evento buscou discutir a temática das cidades que é referenciada no Projeto 

do Museu da Indústria como um potente eixo e desdobramento dos movimentos de 
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industrialização, bem como um artefato cultural de alta complexidade por todas as 

relações e tensões sociais impostas em sua construção e vivência. 

 
FIGURA 9: VISITANTES INTERAGINDO COM MAQUETE NA SEGUNDA EDIÇÃO 

DAS OFICINAS INFANTIS DO MUSEU DA INDÚSTRIA NO PARQUE DA ÁGUA 

BRANCA 

 

 
Fonte: Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, sem código de referência.
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FIGURA 10: VISITANTES INTERAGINDO COM MAQUETE NA SEGUNDA EDIÇÃO 

DAS OFICINAS INFANTIS DO MUSEU DA INDÚSTRIA NO PARQUE DA ÁGUA 

BRANCA 

 
 

 

Fonte: Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, sem código de referência. 

 
Já em 1982, após tratativas iniciadas em anos anteriores, abre-se a possibilidade 

de realização de quatro projetos museológicos a serem implantados, dentre os quais 

destacamos o projeto museológico e expográfico do Museu da Drogasil S/A, Laminação 

Bianchi de Metais e estudos de museus regionais para Ribeirão Preto e Baixada 

Santista65. 

Dentre os referidos projetos, é relevante apontarmos que dois deles 

apresentaram desdobramentos contemporâneos. O Museu da Drogasil tem sua origem 

a partir da vontade institucional de preservação de memória e, segundo Mirela Minzon 

Hernandes (2020, p.34) a indicação por parte de Waldisa Rússio em 1981 de duas 

museólogas, Wânia Tolovi e Liliane Di Bello Napolitano, alunas do Curso de 

Especialização em Museologia da FESP, para o projeto Memória da Farmácia as quais 

                                                
65 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0322. 
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foram responsáveis por levantamento de dados históricos da Drogasil S/A e objetos 

referenciais para a formação de coleção museológica. 

Dentre os materiais coletados, Hernandes (2020, p.36) aponta para catálogos, 

desenhos, projetos, marcas e patentes requeridas, cartazes, folhetos e almanaques que 

teriam sido expostos em uma exposição temporária. Em 1982, conforme aponta relatório 

de Rússio sobre as atividades do Museu da Indústria, de fato se inaugura o Museu da 

Drogasil, cuja proposta expográfica centrou-se na reconstituição de uma farmácia 

durante os anos 1940, dispondo ainda de biblioteca e serviço educativo. Segundo 

Hernandes, além da visitação ao espaço expositivo, o visitante circulava pelas áreas 

produtivas da Drogasil e dispõem sobre a relação com a metodologia proposta pelo 

Museu da Indústria: 

A visita, segundo Napolitano, abarcava toda a cadeia de 
produção da Drogasil, contemplando o Laboratório de 
Manipulação e a área administrativa (escritório), o que pode nos 
sugerir a ideia de processo, tão cara ao Museu da Indústria de 
Waldisa Rússio. (HERNANDES, 2020, p.35) 

 

A referida exposição teria ficado em cartaz até 2011, quando foram realizadas 

reformas no edifício da empresa e as coleções permanecem guardadas até 2016. A partir 

de 2015, o projeto apresenta novas formulações a partir desta coleção original e novas 

incorporações, que darão origem ao Museu do Universo da Farmácia (MUFA) e ao 

Centro de Referência Raia e Drogasil (HERNANDES, 2020, p.38). 

Sobre o segundo projeto citado pelo relatório de 1982, o projeto de museu 

regional em Ribeirão Preto nos remete ao Museu Nacional do Açúcar e do Álcool, em 

Pontal, inaugurado somente em 2013, mas cujas tratativas para implementação remetem 

a 1981, conforme correspondência de Luiz Lacerda Biagi, à época, Vice-Presidente da 

empresa Zanini S/A - Equipamentos Pesados, remetida ao Secretário da Indústria, 

Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo: 

 

Senhor Secretário, 
Quero manifestar a V. Exa. o interesse desta empresa em participar do 
projeto do Museu da Indústria. Iniciado pela Secretaria da Indústria, 
Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. 
Tendo recebido em 23.04 a visita da museóloga Waldisa Rússio, que 
coordena o projeto, reitero o interesse de que o Engenho Central (cujas 
fotos lhe entreguei pessoalmente), possa vir a ser um Museu dinâmico, 
filiado ao Museu da Indústria. Assim, assumo desde já o compromisso 
de não contratar qualquer profissional para o desenvolvimento de 
qualquer aspecto do projeto sem prévia consulta à sua Coordenadora, a 
fim de evitar que se comprometa a sua metodologia. (Carta de Luiz 
Lacerda Biagi à Osvaldo Palma, em 23.04.1981. (Arquivo IEB-USP, 
Fundo Waldisa Rússio, código de referência: sem número, caixa 244). 

 

A partir do contato inicial, é elaborada análise sintética e pré-projeto para 
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implantação do Museu Regional do Açúcar e do Álcool enquanto museu de sítio 

vinculado ao Museu da Indústria, o qual considera extensamente a realidade local e 

arredores da perspectiva demográfica, social e cultural66 

Sobre a usina e a estrada de ferro que integra o complexo, ressalta-se que em 

visita ao local que este estaria integrado em ““cenário natural” e “cenário cultural” 

(modificado pelo Homem) significativos e representativos sob os aspectos local, regional-

local, regional-estadual, estadual e com virtual significação à nível nacional” (Arquivo 

IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: sem número, caixa 244). Assim, 

propõem-se que o projeto de centro cultural dinâmico possa posicionar Sertãozinho 

enquanto referência e espaço de fruição dos habitantes das cidades vizinhas como São 

Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, Rio Claro e Franca, das quais ainda se destaca um 

potencial público universitário ligado às universidades estaduais que orbitavam a região. 

Por fim, em relação à potencialidade visada pelo próprio Museu da Indústria na 

musealização de antigas unidades fabris, Rússio destaca na avaliação técnica: 

5.1. Julgo, ainda, que o fato do projeto estar concentrado na preservação 
de uma antiga Usina dessacraliza o aspecto físico tradicionalmente 
impactante dos museus e poderá atrair segmentos da população que não 
só não frequentam como não se utilizam dos benefícios culturais. 
(Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: sem 
número, caixa 244) 

 

O projeto preliminar para o Museu do Açúcar pretendia a instalação de cinco 

núcleos, compostos pelo antigo engenho, oficina e serraria. O primeiro módulo seria o 

Museu do Açúcar, cujo objetivo seria registrar a transição da agro-indústria e evidenciar 

as técnicas e processos produtivos do século XIX ao XX. No segundo núcleo, estaria 

sediado o Museu do Álcool, responsável por registrar a transformação da indústria 

açucareira para a indústria do álcool, trazendo para o debate a tônica da reflexão sobre 

fontes alternativas de energia. O projeto prevê para o espaço sala de conferências e 

seminários, biblioteca especializada e local para realização de exposições temporárias 

de artistas locais com temas ligados à indústria, ao açúcar e à paisagem. 

Quanto ao núcleo três, formado pela antiga estação ferroviária, sugere-se a 

reativação do circuito interno e a transformação da estação ferroviária em área de 

restaurante e loja para “fabricação de artesanato de fabricação local (utilizando-se 

eventual mão-de-obra ociosa ou parcialmente ociosa, de mulheres de colonos por 

excelência e dando-lhes possibilidade de ganho)” (RÚSSIO, 1982. Análise Sintética e 

Pré-Projeto para Implantação do Museu do Açúcar e do Álcool. Arquivo IEB-USP, Fundo 

Waldisa Rússio, código de referência: sem número, caixa 244). 

                                                
66  Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: sem número, caixa 244. 
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Por fim, o núcleo quatro formaria parte estrutural de banheiros e outros serviços 

necessários ao funcionamento e o núcleo cinco que se coloca como opcional, 

estabelecer área de espetáculos ao ar livre, rodeada de reserva ambiental. A 

implementação do projeto se daria em sinergia entre o empresário e o Museu da 

Indústria, mas Waldisa Rússio ressalta que é fundamental para o sucesso da iniciativa o 

envolvimento da comunidade para 

que o projeto apresente a esperada repercussão que lhe conferiria um caráter perene, 

vital e em constante renovação. 

O projeto não se concretizou naquele período e não foi localizada até o momento 

documentação que exponha os entraves nas tratativas já avançadas para sua 

realização. Contudo, em 2006, a família Biagi doou o complexo agro-industrial para o 

Instituto Cultural Engenho Central concretizando a realização do Museu em dezembro 

de 201367, cujas exposições e atividades promovidas pela instituição procuram discutir a 

tecnologia e o trabalho no processo de produção do açúcar e o patrimônio imaterial local, 

como as festas populares e outros saberes. 

Por fim, destacamos a iniciativa expositiva realizada na Estação de Metrô São 

Bento, pertencente à Linha 1 - Azul da malha metroviária da cidade de São Paulo, cuja 

proposta curatorial voltou-se à apresentação do Museu da Indústria. 

Já em 1983, haverá participação do Museu da Indústria nos debates em prol do 

tombamento no âmbito do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado (CONDEPHAAT) da Fábrica Santa Helena, especializada 

na manufatura de tapetes de forma semi artesanal. Waldisa Rússio assina ofício68 com 

relatório sintético sobre a Fábrica, o qual é anexado ao processo de tombamento da 

Fábrica69 e indica que a primeira visita da museóloga à instituição teria sido realizada em 

1978, a convite da diretoria do Museu Antropológico do Vale do Paraíba. Visita que 

contou com a presença da então diretora do Museu Calouste Gulbenkian, Maria Thereza 

Gomes Ferreira e outros profissionais do campo dos museus (Figura 13). Waldisa Rússio 

teria sido procurada por grupo de servidores municipais de Jacareí encarregado de 

pensar sobre as instituições culturais da região e a implementação do Museu 

Antropológico do Vale do Paraíba70, na mesma ocasião proferiu palestra sobre museus 

                                                
67 Informações institucionais do site do Museu da Cana. Disponível em: 
https://www.museudacana.org.br/institucional. Acesso em 06 de março de 2022.  
68  Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0473. 

69 SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA. Processo N° 24090/85 do Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (CONDEPHAAT). São Paulo :1985. 
Disponível em: http://www.ipatrimonio.org/wp-content/uploads/2018/06/COND_024090_1985.pdf. 
Acesso em 06 de março de 2022. 

70  Sobre o processo de participação de Waldisa Rússio na implantação do Museu Antropológico do 
Vale do Paraíba de Jacareí, ver entrevista realizada com Osmar de Almeida pelo Projeto Jovem 

https://www.museudacana.org.br/institucional
https://www.museudacana.org.br/institucional
http://www.ipatrimonio.org/wp-content/uploads/2018/06/COND_024090_1985.pdf
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e suas tipologias a comunidade envolvida, a qual reportagem do jornal Vale Paraibano 

destacou a seguinte fala acerca da relação dos museus e as comunidades: 

Para a conceituada museóloga, tão importante é conceituar a função de 
um museu quanto saber a própria função de uma comunidade em 
relação a um museu. “Toda a documentação de uma comunidade 
localizada em um museu é algo muito precioso. Por isso é preciso rigor 
técnico total em sua criação. Não é algo que se “inaugure” de um dia para 
outro. Sua implantação deve obedecer critérios de interdisciplinaridade, 
pois um museu é uma organização cultural muito sensível em que se 
reflete toda comunidade, toda sua alma, independente de qualquer 
“vinculação”. 
Nenhum órgão cultural vive sem liberdade de expressão ou sem vivência, 
pois mostra uma mensagem de vida material e espiritual do homem. Uma 
mensagem subjacente entre ele e o objeto criado. O museu é um cenário 
artificial para este diálogo, realizando, contando a trajetória da evolução 
do homem que pode e deve ser discutida, questionada, mas sempre ser 
colocada em evidência. (SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA. 
Processo N° 24090/85 do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (CONDEPHAAT). processo 
de tombamento da Fábrica Santa Helena, 1985, p.26). 

 

Ao refletir sobre a estruturação do Museu da Indústria em 1979, a coordenadora 

do projeto havia aventado a possibilidade de que a Fábrica de Tapetes Santa Helena 

pudesse figurar enquanto um museu de sítio ou se permanecesse em funcionamento, 

um museu de fábrica sobre tapeçaria. 

O edifício que abrigou a Manufatura de Tapetes Santa Helena S/A foi construído 

entre 1918 e 1931 e se tornou exemplar arquitetônico representante das origens da 

memória da industrialização na região do Vale do Paraíba após a queda das atividades 

relacionadas à cafeicultura. A Fábrica de Tapetes Santa Helena foi fundada pelos 

imigrantes húngaros Martin e Antonio Friedmann em 1923 na capital de São Paulo. Em 

1951, transferiu sua sede para Jacareí, onde mantiveram a atividade de produção dos 

tapetes em um sistema diferente das técnicas até então utilizadas em âmbito nacional 

(Figuras 11 e 12).

                                                
Pesquisador FAPESP “O Legado Teórico de Waldisa Rússio” sediado no Instituto de Estudos 
Brasileiros. 
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FIGURA 11 e 12: ARTESÃS NA LINHA DE PRODUÇÃO DOS TAPETES NA 

MANUFATURA SANTA HELENA 

 

Fonte: Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio. 

FIGURA 13: VISITA DE GRUPO DE PROFISSIONAIS DE MUSEUS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS À FÁBRICA SANTA HELENA 

Fonte: Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-F-SH-001.
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Nesse sentido, a ambição do Museu da Indústria em relação à Fábrica Santa 

Helena e sua possível musealização pressupõem o interesse na preservação e 

transmissão das técnicas utilizadas na manufatura dos tapetes, manutenção do mercado 

de trabalho local empregado pela Fábrica, preservação do maquinário como exemplares 

representantes da transição da manufatura artesanal para o industrial e preservação do 

edifício industrial característico. A metodologia proposta para tal, segundo Rússio, “não 

se faz de modo estático e anquilosante. Antes, há de ser dinâmica, aberta à participação 

e de caráter nitidamente social.” (CONDEPHAAT, 1983) 

Diante da possibilidade de preservação e musealização de todo o conjunto 

material e imaterial que compõem o cenário da Manufatura de Tapetes Santa Helena, o 

programa previa o aproveitamento da vocação local para a implementação de um Museu 

de Fábrica, Centro de Criação Industrial e um Centro de Conservação e Restauro de 

Têxteis. 

O Centro de Conservação e Restauro de Têxteis apresenta em sua proposta de 

implantação71 o objetivo de suprir ausência de cursos de formação estruturados com 

ateliês permanentes que proporcionassem a autossuficiência do projeto. Pretendia-se 

com o Centro formar artistas de acordo com suas vivências e interesses próprios, bem 

como aproximar artistas e conservadores que utilizam de outras linguagens para a arte 

têxtil. 

Ainda em relatório de 198372, Rússio explicou que as tratativas empreendidas 

entre 1978 e 1980 para a musealização da fábrica não teriam se concretizado devido 

desinteresse do gestor da pasta ao constatar as dificuldades financeiras e fiscais às 

quais a fábrica enfrentava. 

Argumenta-se que estas dificuldades poderiam ser sanadas através do 

estabelecimento de parcerias entre entidades público-privadas e a associação do 

processo de preservação a outras iniciativas empreendidas na região pela Fundação 

Pró-Memória73. A partir da argumentação, verificamos tônica importante nessa proposta 

específica de museu de fábrica, em que a instituição museológica se coloca enquanto 

ferramenta de sustentabilidade econômica local através da preservação da herança 

cultural: 

Edifício, instrumental e técnicas merecem preservação em termos 
dinâmicos, produtivos e geradores de riqueza, ou pelo menos de 

                                                
71 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MI-0489.  

72 Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência:WR-MI-0473. 

73  A Fundação Nacional Pró-Memória. Disponível em 
:http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/53/fundacao-nacional-pro-
memoria-19 79-1990. Acesso 09 de maio de 2022. 

 

http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/53/fundacao-nacional-pro-memoria-1979-1990
http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/53/fundacao-nacional-pro-memoria-1979-1990
http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/53/fundacao-nacional-pro-memoria-1979-1990
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ampliação de área ocupacional e empregatícia; memória e vida estariam 
associadas em processo dinâmico. (RÚSSIO, 1983. Arquivo IEB-USP, 
Fundo Waldisa Rússio, código de referência:WR-MI-0473). 

 

 
Ainda entre 1983 e 1984, verificam-se tratativas da Secretaria da Indústria, 

Comércio, Ciência e Tecnologia junto à Fundação Museu da Tecnologia de São Paulo, 

vinculada à Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciência. A 

organização tinha como objetivo estabelecer um museu em terreno à margem do Rio 

Pinheiro, ao lado do campus da Cidade Universitária-USP. 

Conforme analisado por Rússio em sua tese de doutoramento e na 

documentação encaminhada pela Fundação à SICCT solicitando apoio na 

implementação do Museu da Ciência e Tecnologia, este tem em sua proposta 

museológica a ênfase na história da industrialização nacional e internacional em 

narrativa museológica que tem caráter finito dado o estabelecimento de limite temporal. 

Outra divergência em relação ao Museu da Indústria apontada no projeto é a 

ausência de metodologia sobre o fato museológico estabelecido, conferindo prioridade à 

construção da edificação, sem a projeção e consolidação do acervo que seria 

salvaguardado e exposto, tornando o projeto altamente suscetível ao mal planejamento 

das áreas de guarda, bem como fatores determinantes para segurança dos acervos e 

dos próprios visitantes (RÚSSIO, 1980, p.63). 

Contudo, a análise da proposta por parte da SICCT é realizada por Waldisa 

Rússio e se afere parecer positivo em relação à possibilidade de gestão da Fundação 

Museu da Tecnologia de São Paulo se assim fosse possível assimilá-lo ao projeto do 

Museu da Indústria, mas o mesmo não se concretizou. 

Adentrando os anos de 1986 e 1987, Rússio afere parecer sobre a Companhia 

Siderúrgica de Mogi das Cruzes (COSIM)74, que havia sido de propriedade da Família 

Jafet, atores importantes do ramo industrial no estado de São Paulo. A COSIM passava 

então por período incerto sobre a manutenção da linha produtiva em funcionamento. A 

desativação causaria impacto local expressivo na cidade de Mogi das Cruzes e região, 

cujo relatório estima cerca de 700 demissões diretas. 

Assim, foi conferido parecer positivo em relação ao estabelecimento da COSIM 

enquanto museu de fábrica pertencente ao Museu da Indústria. Em relação às 

estratégias para o desenvolvimento do processo museológico se coloca o tombamento 

do conjunto arquitetônico pelo CONDEPHAAT, a instalação de um Centro de 

Treinamento na área produtiva a fim de beneficiar engenheiros e técnico do setor de 

                                                
74  Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-DC-FESP-213. 
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minas e energia, a utilização da linha férrea para o escoamento da produção durante a 

semana e para fins de lazer e turismo aos finais de semana, bem como o estudo sobre 

a destinação de parte da área para construção de habitações populares. 

Dentre os fragmentos pesquisados, os anos posteriores a 1987 no que tange ao 

Museu da Indústria ainda são permeados por lacunas, assim como não foi possível 

observar 

atos administrativos que tenham imposto um final oficial à trajetória da instituição. 

Conforme já aventado, por vezes, a desarticulação das instituições não perpassam por 

grandes sinistros, ou atos autoritários de fechamento, se dão de forma silenciosa, por 

caminhos burocráticos traduzidos pela não estruturação organizacional, pela falta de 

pessoal e financiamento. A ausência de responsabilização por parte daqueles que 

outorgam sua criação também é capaz de impor processo que minguam os fenômenos 

museológicos até seu desaparecimento. 

Todavia, percebemos que a trajetória mapeada desde 1979, nos oferece 

subsídios importantes da assimilação por parte do projeto do Museu da Indústria de 

perspectivas teóricas assentadas em uma concepção social da Museologia as quais são 

traduzidas em metodologias práticas para o desenvolvimento do Museu. É significativo 

recapitularmos aspectos que compreendemos enquanto estruturantes para a proposta e 

que são observáveis da perspectiva da aplicação do conceito “museu-processo e obra 

aberta” nas ações cotidianas do Museu. 

Dentre essas metodologias, sublinhamos que nas propostas museológicas 

produzidas para os museus de fábrica, há um peso expressivo nas questões que se 

colocam nos territórios que se pretendiam musealizar. Mais do que a preocupação com 

o fato museológico, ou seja, com o processo de industrialização, há a operação deste 

em prol do território. Sobre esse aspecto, ainda ressaltamos as estratégias de construção 

dos processos museológicos com as comunidades, que se infiltram na política de 

acervos, nas ações educativas ou mesmo na operação e vivência do cenário 

museológico em pleno funcionamento. 

Sobre os acervos, destacamos o pressuposto ético da não espoliação dos 

acervos de suas localidades de significância, assim como a defesa pela permanência 

desses objetos e cenários do fato museológico em funcionamento, no qual o “fato 

vivencial” estaria intrínseco. Tal metodologia confere lugar de importância à proposição 

do Banco de Dados sobre a memória industrial e o papel da Biblioteca do Museu da 

Indústria para o referenciamento das produções acerca da indústria e temas correlatos. 

Lembramos que tal proposta nos remete às metodologias de referenciamento 

patrimonial no âmbito museológico muito discutidas na contemporaneidade e adotadas 

pelos museus na formação de centros especializados na investigação e documentação 
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das referências, sem que estas sejam deslocadas de seu detentor de origem. 

Por fim, é necessário tratarmos da impossibilidade de dissociar o conceito 

“museu processo e obra-aberta” das proposições programáticas do Museu. O método 

figura enquanto estratégia de implementação do Museu, que vai de fato se fazendo e 

não espera a estrutura organizacional ideal, do contrário, constrói e é construído pela 

interação nas ações comunicacionais da instituição com seus interlocutores, mantendo-

se fiel à sua metodologia processual. 

 
2.2. Estação Ciência 

 
 

Ao final dos anos 1980, observamos a diminuição gradual das ações de ativação 

do Museu da Indústria, em contrapartida, veremos o nascimento de outra instituição 

museológica voltada à discussão sobre a ciência, tecnologia e indústria cujo projeto 

museológico será de autoria de Waldisa Rússio. A Estação Ciência foi inaugurada em 

24 de junho de 1987, em um antigo edifício fabril na Lapa, bairro da Zona Oeste de São 

Paulo. O equipamento museológico foi projetado e instalado em antigos galpões anexos 

à linha do trem na Rua Guaicurus75. Assim como o primeiro projeto discutido nesta 

investigação, a Estação Ciência se vale de um espaço ligado à memória industrial de 

São Paulo para discutir Ciência e Tecnologia. 

A instituição que tinha como proposta de denominação original “Centro de 

Ciência para a Juventude” teve em sua implementação a agência de diversas 

instituições, sendo a mais ativa delas o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico na proposição do projeto e coordenação dos trabalhos, 

contando com os esforços e apoio do Fundo da Solidariedade do Estado de São Paulo 

e Governo do Estado de São Paulo, à época, comandado por Franco Montoro. Segundo 

Pavan, contribuíram também a Secretaria da Cultura, bem como a Secretaria da 

Indústria, Ciência, Comércio e Tecnologia (CASTRO et all., 1998, p.140). 

Para a coordenação geral de implantação do projeto foi nomeada a historiadora 

Nelly Robles Reis Bacellar76. Responsável pelas articulações que culminaram no projeto 

executivo a ser implementado. Verifica-se que a maior movimentação em prol da 

estruturação da Estação Ciência tem início em 1986. Assim, em janeiro de 1987, é 

                                                
75  Conforme Resolução 05/09 do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), responsável pelo tombamento de diversos 
exemplares imóveis no âmbito da Subprefeitura da Lapa, objetivando a preservação da memória do 
bairro ligado à presença das indústrias no início do século XX. 

76 Nelly Robles Reis Bacellar é historiadora e desempenhou o papel de Coordenadora Geral e Diretora 
da Estação Ciência em seu processo de implantação e nos primeiros anos do Museu. Além de ter 
exercido atividade docente no ensino fundamental e médio, foi responsável pelas áreas de História e 
Geografia da Universidade de Santo Amaro - UNISA. 
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firmado contrato entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

e Waldisa Rússio para que a profissional elaborasse o projeto museológico e 

museográfico da Estação Ciência, ainda que conversas prévias e esboços do projeto já 

haviam sido tratados entre as partes. 

Desde a sua inauguração até o fechar das portas na Rua Guaicurus, a Estação 

Ciência permaneceu como uma instituição no cenário museológico de visitação 

expressiva e papel central na perspectiva da difusão científica. Apesar da trajetória que 

foi trilhada ao longo dos anos com a promoção de diversas ações e programas cuja 

sistematiza a investigação ainda estão por ser feitos77, a presente análise se deterá 

precisamente ao momento citado acima, composto pela elaboração do projeto 

museológico e do projeto museográfico, seguido dos trabalhos que permitiram sua 

execução. 

Conforme explicitamos, o presente trabalho tem como objetivo analisar os 

projetos museológicos enquanto documentos portadores de intenções e políticas 

baseadas em aspectos teóricos da Museologia, os quais se materializam em ações 

pragmáticas que podem ser observadas na implementação e gestão dos museus, em 

outras palavras, nos interessa o processo de identificação do fato e desenvolvimento do 

fenômeno museal. Portanto, enfatizamos as articulações que foram realizadas entre os 

anos de 1986 e 1987 para a elaboração e implantação da Estação Ciência e suas 

respectivas particularidades, ancorando-nos sob a hipótese de que princípios pensados 

para o Museu da Indústria seriam observáveis também na Estação Ciência. 

O projeto da Estação Ciência se enquadra na tipologia museológica dos centros 

de ciência, também conhecidos internacionalmente enquanto science centers. As 

instituições desta gênese têm como base a ampliação do debate em relação à divulgação 

científica78 a qual pressupõem a expansão dos diálogos com atores que não estão 

inseridos necessariamente nos âmbitos institucionalizados de sua produção. Os 

processos baseados na concepção de divulgação científica presumem a elaboração de 

                                                
77 A documentação institucional da Estação Ciência que era salvaguardada pela própria instituição até 
o momento da presente pesquisa encontra-se alocada no Parque Cientec, gerido pela Pró-reitoria de 
Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. 
78 Jaime Mauro Matheus Loureiro (2003, p.89-90) baseado nos pressupostos desenhados por 
Hernández Cañadas (1987) oferece um rápido panorama acerca dos estudos sobre a difusão científica, 
a qual se refere a todo e qualquer processo ou recurso utilizado para a veiculação de informações 
científicas e tecnológicas. Sob a noção de “difusão científica'', ainda é possível identificar dois eixos de 
ação que se engendram a partir desses processos: disseminação e divulgação científica. A 
disseminação científica diz respeito aos processos que detém como público-alvo especialistas, os quais 
podem integrar a mesma área de conhecimento ou estabelecer interlocuções com campos relacionais. 
Por fim, a divulgação científica, “constitui-se no emprego de técnicas de recodificação de linguagem da 
informação científica e tecnológica objetivando atingir o público em geral e utilizando diferentes meios 
de comunicação de massa.” (LOUREIRO, 2003, p.90). 
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discursos em linguagens e técnicas outras, veiculados em suportes e mídias que vão 

além das publicações científicas. Nesse contexto, os museus de ciência se tornaram 

então potentes vetores de comunicação entre o campo científico e a sociedade, 

prevendo a construção de narrativas estruturadoras do imaginário social da cientificidade 

elaboradas em códigos acessíveis. 

Os Centros de Ciência são tipologias que emergem sobretudo a partir da década 

de 1960, revisitando as narrativas museológicas produzidas até o momento pelos 

Museus de Ciência e Museus de História Natural. Segundo Jaime Mauro Matheus 

Loureiro (2003), as novas instituições surgem nos Estados Unidos durante o período da 

Guerra Fria, cujo objetivo se assentava na difusão da ciência e dos produtos tecnológicos 

valendo-se sobretudo de meios de comunicação e recursos expográficos interativos 

(LOUREIRO, 2003, p.89). 

Complementando a caracterização dessa tipologia e sua diferenciação em 

relação aos museus de ciência cuja estruturação se valia do modelo produzido a partir 

do século XIX e início do XX, verifica-se em grande parte a ausência de objetos 

museológicos provenientes do fazer científico stricto sensu. No entanto, ainda que as 

estruturas comunicacionais difiram, Loureiro citando Fernando Bragança Gil (2003) 

sublinha que ambas as tipologias museológicas pactuam e agem sobre os mesmos 

objetivos, que se exprimem sobre o incentivo “à educação científica e técnica, pelo seu 

valor cultural intrínseco e pelo que ela representa como condicionadora das sociedades 

modernas (Gil, 1988, p. 87).” (LOUREIRO, 2003, p.91). 

No campo da Museologia, a possibilidade de enquadramento dos centros de 

ciência enquanto instituição museológica se dá em virtude também dos debates que 

ampliam a vocação preservacionista dos museus, os quais possibilitam a inserção de 

novas tipologias como as instituições ligadas a preservação das paisagens, aos museus 

in situ entre tantos outros modelos que preveem espaços museológicos outros que não 

apenas aqueles inseridos em edificações tradicionais (VALENTE, 2008, p.24). 

O contexto museológico que estrutura a defesa pela ação dos museus de forma 

integral nos territórios, bem como a sua vocação para o exercício de ações arraigadas 

na função social que poderiam e deveriam exercer junto às comunidades se combina 

com o momento político brasileiro da reconstrução do estado democrático de direito. O 

nascimento da Estação Ciência está intimamente ligado ao movimento que se 

desenvolveu de forma mais sistemática a partir da segunda metade do século XX em 

âmbito nacional de institucionalização do apoio à educação, produção científica e 

desenvolvimento tecnológico no Brasil por parte do Estado. Maria Esther Alvarez Valente 

(2008) avalia que há dois marcos principais nesse sentido: 

Pode-se destacar dois momentos promissores e de grande impulso no 
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reconhecimento da ciência no Brasil. A criação do Conselho Nacional de 
Pesquisas (CNPq) em 1951, órgão que representou um novo marco no 
processo de institucionalização da ciência e fomentou a primeira política 
científica do país. O outro momento correspondente ao período entre 
1968 e 1973, quando se promove o estímulo à ciência e à tecnologia 
como parte privilegiada da política de desenvolvimento econômico. 
(VALENTE, 2008, p.68) 

 
Assim, entre as ondas de avanços e retrocessos que o campo da educação e 

ciência sofreram entre os governos autoritários brasileiros que se deram durante a 

segunda metade 

do século XX, ressaltamos sobretudo o primeiro momento elencado pela autora, com a 

criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O 

órgão ligado às instâncias políticas federais surge em meio à percepção dos estados 

nacionais diante dos conflitos bélicos e cenários econômicos do século XX, sobre a 

relevância do desenvolvimento científico e tecnológico autônomo. Por outro lado, 

também neste período será observada a maior inserção e reconhecimento das ciências 

humanas nos âmbitos institucionalizados da ciência e pesquisa, como na Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência e nos encontros promovidos pela UNESCO em 

prol do desenvolvimento da educação, cultura e tecnologia, os quais alguns se deram 

em solo brasileiro foram citados no primeiro capítulo desta dissertação. 

Portanto o CNPq é criado com o intuito de incentivar o desenvolvimento de 

pesquisas científicas e tecnológicas, disponibilizar recursos de toda gênese a instituições 

públicas e particulares de pesquisa, auxiliar na formação e aperfeiçoamento de 

pesquisadores, estabelecer laços com instituições de ensino superior e fomentar os 

diálogos nacional e estrangeiro a fim de permitir a circulação de informações e saberes 

científicos (BRASIL, 1951)79. 

A partir dos anos 1980 até 1985, Valente (2008, p,93) aponta que o CNPq sob 

a gestão do engenheiro Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, procurará aprofundar a 

diversificação das formas de diálogo entre a produção científica e a sociedade. Assim, 

os museus passam a fazer parte da mirada de ação do órgão. Em 1982, foi criado o 

Programa de Apoio a Museus e Coleções Científicas80, que foi responsável por 

desempenhar ações de qualificação de museus com trajetórias consagradas no campo 

da pesquisa científica, tais quais o Museu Nacional no Rio de Janeiro e o Museu 

                                                
79  BRASIL. Lei nº 1.310 de 15 de Janeiro de 1951. Cria o Conselho Nacional de Pesquisa. Rio de 
Janeiro: 1951. Disponível em <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-a-informacao/normas-1/lei-no-1-
310-de-15-de-janeiro-de-1951 

> Acesso em: 04 de jun. de 2022. 

80 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Centro de 
memória: Principais realização de 1982. Disponível em 
<http://centrosmemória.cnpq.br/realiz82.html> Acesso em 04 de jun de 2022. 

https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-a-informacao/normas-1/lei-no-1-310-de-15-de-janeiro-de-1951
https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-a-informacao/normas-1/lei-no-1-310-de-15-de-janeiro-de-1951
http://centros/
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Paraense Emílio Goeldi. Tal aproximação entre CNPq e das citadas instituições 

museológicas também reflete a percepção e reconhecimento dos museus enquanto 

instituições potentes na produção e difusão do conhecimento científico nacional. 

Assim, concordamos com Maria Esther Alvarez Valente (2008) ao propor que a 

referida conjuntura apresentada acima, ligada às reverberações e reflexões construtoras 

das características que mais tarde definiriam o movimento da Nova Museologia, 

possibilita e impulsiona a emergência de exercícios ligados à preservação e difusão da 

ciência e tecnologia capitaneados por museólogas brasileiras que culminaram no 

surgimento da Estação Ciência com projeto museológico de Waldisa Rússio, no Museu 

de Geologia da Bahia, sob a coordenação de Heloisa Helena Gonçalves Costa e o 

Museu de Astronomia e Ciências e Afins com Fernanda Camargo Moro (VALENTE, 

2008, p.44). 

A partir do exposto, corroboramos a hipótese proposta por Valente (2008) ao 

identificar na Estação Ciência um locus de experimentação das novas perspectivas 

museológicas em prol da divulgação da ciência e da tecnologia para públicos não 

especializados. Adicionamos ainda a tese de que seja possível perceber a semelhança 

e realização de propostas elaboradas para o Museu da Indústria no projeto 

museológico81. 

Para abordar as referidas hipóteses, propomos primeiramente a análise do 

projeto museológico, documento produzido sob a coordenação de Waldisa Rússio, ao 

lado das museólogas executivas e sob a supervisão de Nelly Robles Bacellar, no qual 

são expostos os elementos basilares do Museu, com sua justificativa, missão, visão, 

objetivos e valores. 

O argumento museológico do qual se parte para a elaboração do conceito da 

Estação Ciência está assentado no contexto já apresentado, em que se enuncia a ciência 

enquanto artefato cultural das sociedades, bem como a necessidade da afirmação do 

desenvolvimento científico enquanto ferramenta para emancipação dos estados 

conforme expresso no excerto abaixo: 

Dentro dessa visão, é preciso lembrar que a Ciência é, também, um 
complexo artefato humano e, portanto, integra a rica, profunda e extensa 
gama das criações culturais. Se a Cultura nada mais é que a vida vivida 
e experimentada em toda a sua força, a Ciência, enquanto criação 
cultural, integra essa experiência e essa vivência. 
A partir dessa premissa geral e considerando o caso particular brasileiro 
em que o conhecimento científico constitui condição necessária de 
emancipação econômica, política e social, como orientar um projeto 

                                                
81 A referida hipótese é elaborada em momentos de diálogo com a pesquisadora Viviane Panelli Sarraf 
durante o trabalho com a documentação do acervo pessoal de Waldisa Rússio no Projeto “O Legado 
Teórico de Waldisa Rússio desenvolvido no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São 
Paulo. 
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museológico duplamente comprometido com a Vida e com as 
necessidades essenciais do nosso povo? (RUSSIO, 1988, In: BRUNO, 
2010, v.I, p.292). 

 

A partir das premissas elencadas acerca do tratamento da ciência enquanto 

elemento cultural e o compromisso social requerido por um museu que pretende pensar 

a ciência, opta-se pelo modelo museológico dos centros de ciência82, no qual é 

destacado enquanto principal objeto museológico o experimento científico. Difere-se dos 

museus de História da Ciência tendo em vista que o objetivo almejado pela instituição 

estaria em propiciar a reflexão crítica sobre o fazer científico não necessariamente a 

partir dos inventos e principais marcos ao longo dos séculos. 

Destacamos o fato do Museu elencar enquanto objeto o fazer científico em sua 

natureza processual, tendo em perspectiva que no caso do Museu da Indústria, o objeto 

que compõe a tríade do fato museal é o processo industrial. Soma-se a esse ponto, a 

similaridade dos dois museus supracitados em apresentarem enquanto objetivos de sua 

atuação impulsionar a reflexão crítica acerca destes processos que seriam investigados, 

preservados e difundidos, cuja potencialidade reside na alteração de dinâmicas sociais 

e empoderamento das comunidades, nos quais tanto os frutos colhidos pelo 

desenvolvimento da indústria, quanto da ciência, deveriam ser melhor distribuídos aos 

responsáveis pela sua elaboração cotidiana. Portanto, é válido compreendermos a base 

conceitual da instituição a partir do seu enquadramento em relação ao fato museal 

conforme apresenta Waldisa Rússio a seguir: 

Além disso, essa relação dialógica entre Homem e Objeto (no caso, o 
Objeto é o próprio Fenômeno Científico), que constitui o cerne do fato e 
do processo museal e museológico, é essencial à proposta da Estação 
Ciência, concebida como cenário (no sentido antropológico do termo) 
para a plena realização desse diálogo alimentador de memória e 
realimentador do processo de criação científica, ambos essenciais para 
o país (RÚSSIO, 1998, In: BRUNO, 2010a, p.293). 

 
Tendo enquanto objeto de investigação e comunicação da Estação Ciência o 

fenômeno científico, acrescentamos à reflexão de João Mauro Matheus Loureiro (2003) 

acerca dos museus de ciência. Ainda que se verifique movimento a partir da década de 

1960 de revisão das narrativas expográficas nessa tipologia de museu, por vezes, os 

discursos curatoriais continuaram restritos a uma representação do fazer científico 

                                                
82 Sobre o enquadramento da Estação Ciência na tipologia dos museus de ciência, Rússio ainda 
complementa: “Um Centro de Ciências é um museu de ciências. Um museu de ciências é aquele que 
apresenta o experimento científico como seu principal objeto museológico. Os museus de ciências 
constituem peça importantíssima na estratégia de construção de um país pleno de sua consciência 
histórica e de sua liberdade, pois é certo que esta depende também da sua independência científica e 
tecnológica.” (RUSSIO, 1986. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-EC-
002) 
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condicionado “a um produto final, excluindo-se todas as singularidades e idiossincrasias 

de seu processo construtivo” (LOUREIRO, 2003, p.93). Assim, corre-se o risco da 

criação de narrativas e representações sociais hegemônicas nos museus que reafirmam 

concepções acerca da ciência de caráter positivista originárias do século XIX, excluindo 

as possibilidades relacionadas às técnicas e conhecimentos produzidos fora dos 

contextos institucionalizados e a compreensão da produção científica enquanto 

processo. 

Ao analisar a documentação referente ao projeto museológico da Estação 

Ciência, há indicativos de que esta reflexão mais contemporânea sobre os museus de 

ciência tenha sido incorporada. Ao eleger o experimento científico enquanto objeto 

central em detrimento aos testemunhos tradicionais utilizados para narrar a história das 

invenções enquanto objetos acabados em si, permite a recusa de uma visão triunfal da 

ciência, aproximando-a da vida vivida cotidianamente pelos indivíduos (1988, In: 

BRUNO, 2010a, v.I, p.293). Acrescentamos o alinhamento do projeto da Estação Ciência 

com os discursos mais recentes em relação à divulgação científica ao afirmar que o fato 

e conhecimento científico abordado pelo Museu estaria presente nas produções 

derivadas da academia, das indústrias e do âmbito da sabedoria popular. 

Portanto, o objetivo da instituição justifica-se na aposta da comunicação da 

produção científica e tecnológica como lócus de educação, empoderamento e incentivo 

do crescimento da área no país, compreendendo seu desenvolvimento enquanto um dos 

principais pilares para superação da dependência econômica, cultural e política em 

relação aos países do norte global (RÚSSIO, 1986, In: BRUNO, 2010a, v.I., p.294). 

Assim, metodologicamente, o projeto museológico se estrutura no trinômio 

“pesquisa/conhecimento/ação” (RÚSSIO, 1986, In: BRUNO, 2010a, v.I., p.295). 

Por fim, os preceitos éticos e justificativa elencada para a Estação Ciência podem 

ser observados no trecho abaixo: 

É preciso mudar o mundo. É preciso respeitar a vida. É preciso realizar 
um desenvolvimento que se faça em benefício da maioria dos homens e 
em benefício de todos os seres vivos. Se o Cientista da Renascença, 
versátil e universal, se preocupava com as dimensões do Homem e com 
o compromisso da Ciência para com o Homem, o Cientista da atualidade, 
altamente especializado, mas cônscio de sua responsabilidade humana 
e social, preocupa-se sim com as dimensões do Homem, dimensões que 
se estendem para lutar em benefício de todas as formas viventes. Essa 
inquietação e essa atitude têm de estar reveladas em toda a exposição, 
mas também na ação educativa e cultural a ser desenvolvida pela 
Estação Ciência (RÚSSIO, 1986, In: BRUNO, 2010a, v.I., p.295). 

 
Assim como no projeto do Museu da Indústria, enxerga-se na melhor distribuição 

do desenvolvimento científico e tecnológico um lócus potencial da diminuição das 

desigualdades em âmbito nacional, o qual deveria estar expresso nas ações curatoriais 
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e comunicacionais do Museu. 

Enquanto público-alvo é escolhida a faixa etária infanto-juvenil, sem excluir 

contudo a parcela de adultos naquele contexto histórico-social que não puderam dispor 

dos meios de ensino formais e se beneficiaram da comunicação simples e direta adotada 

pelo Museu: 

O Centro de Ciências para a Juventude será um espaço democrático ao 
qual todos terão acesso. Mas num país em que mais da metade da 
população tem menos de 20 anos, você não acha justo que as crianças 
e os jovens tenham prioridade? (RUSSIO, s.d. Arquivo IEB-USP, Fundo 
Waldisa Rússio, WR-EC-002, p.10-11) 

 

Acrescentamos ainda a expectativa de fruição e apropriação do espaço 

museológico por parte do público: Mais do que visitantes, esperamos conquistar 

usuários; não há diferenças de sexo, religião, classe social e mesmo idade, embora os 

jovens sejam muito esperados. E mais: não se exige experiência anterior! (1988 In: 

BRUNO, 2010a, v.I, p.294). 

Como exemplo da citada atuação da Estação Ciência com o público jovem e a 

expectativa de apropriação de forma permanente no espaço, destacamos o 

desenvolvimento nos anos posteriores do “Projeto Clicar”, voltado à inclusão digital, no 

qual propunha-se a disponibilização de espaço com computadores para utilização do 

público do Museu. Segundo Carla Gibertoni Carneiro (2021. Informação verbal), em sua 

atuação enquanto educadora na Estação Ciência no início dos anos 1990, o espaço para 

utilização dos computadores se tornaram umas das portas de conexão para o 

desenvolvimento de outras atividades e diálogos duradouros com o público infanto-

juvenil, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade social. Sobre a atuação de 

Carneiro, destacamos a caracterização do público frequentante e a dinâmica proposta 

pelo projeto: 

Foi um tempo muito curto, mas bastante transformador pra mim, pra 
perceber o que é um trabalho desse porte, o que é você estar lá, 
representando esse porto seguro dessas crianças, sabe? Você acaba se 
envolvendo com várias outras coisas também, porque, enfim, são 
demandas múltiplas, desde violência doméstica, a ter que levar dinheiro 
pra casa ou porque apanhou na rua porque estava num território que não 
era o dele, mas era um projeto muito legal, muito legal mesmo. Porque 
era um lugar de acolhimento, a gente estava lá disponível, nós três no 
espaço. Era destinado um espaço mesmo delimitado e a gente tinha, 
além dos computadores, uma biblioteca, então também trabalhávamos 
com contação de história. Era um passo da instituição para trabalhar com 
esse público recorrente. Chamava Projeto Clicar. (CARNEIRO, 2021. 
Informação verbal). 

 
 

Assim, dentre as formas de comunicação com o público, apontamos para os 

aspectos conceituais das exposições da Estação Ciência, nas quais deveriam levar em 
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conta elementos caros ao fazer científico, tais quais a interdisciplinaridade, dialética e o 

contato com o pensar, fazer e produzir científico, conforme apontado no excerto abaixo: 

 
Considerando que os museus devem estar intimamente vinculados à 
Vida, da qual devem ser expressão e não apenas representação ou 
lembrança, as exposições da Estação Ciência se distribuem pelo espaço 
físico sem qualquer delimitação de fronteiras do conhecimento: a Vida e 
a Ciência se desenvolvem em processos interativos e interligados, 
embora seu estudo permita verticais de aprofundamento e análise. A 
Ciência contemporânea tem se preocupado com a interdisciplinaridade, 
a dialética e o diálogo como método de trabalho e ação. Por que 
abandoná-las na configuração do texto museológico expositivo? 
(RUSSIO, 1986, In: BRUNO, 2010a, v.I, p.297). 

 
A primeira exposição de longa duração foi elaborada com a temática “O Homem, 

o Planeta e a Vida”. Ao apresentar a mesma, Rússio aponta: “Está superada a fase do 

museu reflexo da sociedade; inicia-se e impõe-se a fase do museu-processo e do museu 

agente modificador da realidade social.” (Ibidem, p.297). Novamente somos remetidos à 

gênese do projeto do Museu da Indústria com a tomada do partido pelo museu-processo, 

como aquele que está sempre em construção e cujo recorte de interesse institucional 

não se circunscreve por um dado período histórico ou figura, mas sobre os múltiplos 

movimentos de produção científicos e tecnológicos, afirmando a potencialidade dos 

museus em comunicar e construir ativamente novos saberes e relações sobre a temática 

com a qual lida. 
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FIGURA 14: PROJETO MUSEOLÓGICO PRELIMINAR DA ESTAÇÃO CIÊNCIA E A 

ÊNFASE EM RELAÇÃO A ACESSIBILIDADE DOS PÚBLICOS 

 

Fonte: RÚSSIO, s/d. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-EC-
002.
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Aspecto relevante da expografia imaginada para a Estação Ciência é sua relação 

com a arquitetura dos galpões da Rua Guaicurus. Segundo Eduardo de Jesus Rodrigues 

e Lúcio Gomes Machado (CASTRO et all, 1998, p.169), arquitetos contratados pelo 

CNPq para o restauro do centro de ciências, os referidos galpões foram objeto de disputa 

por movimento preservacionista da paisagem do bairro da Lapa, os quais culminaram no 

tombamento pelo Condephaat. O conjunto foi construído na década de 1930 em prol de 

indústria do ramo têxtil. Em 1936, após incêndio ter acometido as instalações, o espaço 

foi recuperado e utilizado como armazéns para secos por parte da Secretaria da 

Agricultura. Foram realizadas diversas modificações na construção durante a 

administração do complexo pelo Fundo de Assistência Social do Governo do Estado de 

São Paulo, até que o edifício mais antigo do complexo da Rua Guaicurus foi cedido 

oficialmente ao CNPq em 1986 para dar lugar à Estação Ciência83. 

A proposta curatorial inaugural da Estação Ciência teve sua execução iniciada 

em 1986. Marília Xavier Cury84 e Márcia Ribeiro85, museólogas que trabalharam junto à 

Waldisa Rússio na produção executiva do projeto para o Museu (CURY, 2021. 

Informação verbal), já o projeto expográfico em sua viabilização da perspectiva da 

arquitetura ficou sob responsabilidade de Marlene Yurge. Assim, podemos elencar duas 

características principais expressas no projeto museológico que poderiam caracterizar a 

exposição “O Homem, o Planeta e a Vida”: 

 

1) A exposição é um “texto” contínuo, sem divisões fracionadas 
justificadas pela divisão ou especialização dos conhecimentos. A ciência 
e a vida se processam num continuum, sem divisões arbitrárias, por isso, 
embora facilmente identificáveis, os ramos do conhecimento científico 
não dividem as áreas expositivas, mas antes as unem de forma 
interativa. Embora haja subtemas específicos, fica patente a 
interdisciplinaridade. 
2) A área do conhecimento científico-acadêmico juntou-se à produção 
científica dos laboratórios e oficinas industriais, deixando claro que a 
produção científica não se faz exclusivamente no campus. A produção 
industrial exposta, entretanto, fornece uma leitura dos princípios e das 
leis científicas subjacentes à elaboração dos produtos finais (expostos); 
não se trata, pois, de fazer uma “feira industrial”, mas de evidenciar a 

                                                
83 Convite endereçado a Waldisa Rússio por parte do CNPq para cerimônia de cessão de parte dos 
galpões da Rua Guaicurus pertencente ao governo do Estado de São Paulo para a instalação da 
Estação Ciência. Documento datado de 16 de dezembro de 1986. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa 
Rússio, código de referência: WR-CAD-073-ANE04. 
84 Marília Xavier Cury é museóloga e docente no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 
de São Paulo. Mestre e doutora em Ciências da Comunicação e Livre docente em Museologia pela 
Universidade de São Paulo (USP). Nos últimos anos, tem se dedicado sobretudo à pesquisa e projetos 
no campo da Museologia Social utilizando metodologias colaborativas junto a grupos indígenas. 

85  Márcia Augusta Ribeiro é museóloga e mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Possui experiência no âmbito da documentação de coleções 
fotográficas e de artes visuais em instituições como Museu da Imagem e do Som, Centro Cultural São 
Paulo e Instituto Itaú Cultural. 
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ciência informativa da produção industrial. Na segunda exposição, tentar-
se-á unir a estas duas expressões do conhecimento científico – a 
acadêmica e a industrial – uma terceira, resultante da “sabedoria 
popular”, tantas vezes mencionada no discurso político... e tão 
deslembrada na prática. (RUSSIO, 1986 apud BRUNO, 2010, v.I, p.298). 

 

A primeira característica será basilar no que se refere à organização espacial da 

proposta museológica, estipula o aproveitamento da estrutura do antigo galpão fabril com 

vãos livres acentuados e pé direito de grandes dimensões para garantir a estruturação 

do projeto expositivo baseado na circulação fluída e contínua pelos módulos. 

Assegurando o caráter interdisciplinar e dialógico entre os campos de conhecimento, as 

pesquisas curatoriais para elaboração das narrativas sobre as diferentes áreas 

representadas no espaço expositivo foram realizadas mediante assessoria científica de 

docentes e pesquisadores86. Na área relacionada ao campo da Física, por exemplo, 

Ernst Wolfgang Hamburguer aponta que parte dos aparelhos foram construídos pelo 

Instituto de Física da Universidade de São Paulo (CASTRO et all, 1998, p.177). 

Além da área de abertura da exposição, foram projetados 8 módulos, compostos 

por temas principais e seus desdobramentos dos quais recebem os seguintes títulos: O 

Planeta, O Homem e os mistérios do Cosmo, O Homem e os mistérios do Tempo, A 

Cidade, artefato do Homem, Os pássaros voltam à Cidade, As invenções do Homem: a 

Matemática, As invenções do Homem: a produção industrial – tecnologia, uma aplicação 

da ciência, Praça Ecológica e a Vida no Planeta: questionar o futuro, Área de 

Sensibilização Infantil (idade equivalente à pré-escola) (RUSSIO, 1988, In: BRUNO, 

2010a, v.I, p.298-299). 

O princípio norteador para a comunicação dos conteúdos elencados para cada 

módulo se assenta na visualidade e interatividade, privilegiando o estímulo aos múltiplos 

sentidos: 

Tudo foi pensado em função dos públicos variados em que se prioriza o 
jovem e não se menosprezam as pessoas de menor escolaridade e até 
mesmo os que não tem hábito de ler (daí o caráter predominantemente 
icônico das comunicações, reduzindo-se ao estritamente essencial o 
discurso verbal)” (Arquivo IEB - USP, Fundo Waldisa Rússio, WR-EC-
001 p.09). 

 

Em “O Homem e o Planeta”, como módulo introdutório à exposição, pretende 

situar o visitante a partir de uma perspectiva física, temporal e social enquanto elementos 

constitutivos da identidade cultural sobre a qual os museus agem. Para tal, o primeiro 

eixo trata acerca da geografia, vivenciado através de hologramas diferentes inserções 

                                                
86 No projeto museográfico, são referenciadas as seguintes instituições enquanto apoiadoras da 
assessoria científica em relação aos conteúdos trabalhados na Estação Ciência: Universidade de São 
Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual Paulista e Instituto Butantan. 
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que vão da via láctea à representação das diferentes regiões do país. “O Homem e os 

Mistérios do Tempo” procurará tratar a partir da física questões relativas à constituição 

atmosférica e reproduz uma estação meteorológica cujos instrumentos poderiam ser 

manuseados pelos visitantes. 

Já no módulo “O Homem e os Mistérios do Cosmos” destina-se à demonstração 

de experimentos físicos, da óptica, mecânica e eletromagnetismo. Já o núcleo das “Aves 

Urbanas” (Figura 15) propõem-se a ser um ambiente de costura da tessitura das áreas 

anteriores com as seguintes relacionadas à História e Urbanismo. Nesse módulo, são 

produzidos questionamentos ambientais no cenário urbano, bem como as formas de 

ocupação das cidades pelas sociedades, buscando-se questionar sobre formas outras 

da relação entre desenvolvimento e sustentabilidade. 

 

FIGURA 15: NÚCLEO AVES URBANAS NA ESTAÇÃO CIÊNCIA 

 

Fonte: MORTARA, 1995. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, WR-DC-AM-026-1.
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O diálogo entre a relação da natureza e os modos de viver do contexto urbano 

farão a ponte para a seção de História com a instalação “Cortinas do Tempo” (Figura 

16), as mesmas propunham que o visitante pudesse explorar mediante a iconografia, as 

alterações das paisagens e dinâmicas urbanísticas na cidade de São Paulo. Segundo 

Heloisa Barbuy (2021. Informação verbal), docente da Universidade de São Paulo que 

atuou enquanto monitora na Estação Ciência, a proposta se desenvolvia 

metodologicamente mediante a interatividade da instalação junto ao público: 

 

No caso, eram literalmente Cortinas do Tempo. Representavam a Praça 
da Sé, desde o Largo da Sé até a Praça da Sé atual, em diferentes 
momentos e conforme a gente ia puxando as cortinas, ia avançando no 
tempo e na configuração da Praça da Sé ao longo do tempo. Não sei 
quantas cortinas seriam, talvez umas seis, era um certo número. E a 
função da gente – que era o que eu fazia, era uma monitoria – era receber 
os grupos que viessem ou mesmo pessoas sozinhas, acho que era de 
hora em hora, tinha alguma regra ali, mas aí a gente fazia uma 
apresentação, ia explicando a iconografia de cada fase, aí abria a cortina 
e falava “depois aconteceu isso, aconteceu isso”, as mudanças urbanas 
da Praça da Sé ao longo do tempo. Agora, acredito que estava ao lado 
ou era muito perto da parte de Biologia (que também foi lembrada aquele 
dia, não por mim), que tratava dos pássaros, com os cantos dos 
pássaros. Eu adorava! (BARBUY, 2021. Informação verbal) 

 

FIGURA 16: NÚCLEO DE HISTÓRIA DA ESTAÇÃO CIÊNCIA COM A 

REPRESENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO “CORTINAS DO TEMPO” 

 
Fonte: MORTARA, 1995. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, WR-DC-AM-035-1.
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Na seção “As Invenções do Homem” seriam enfatizadas as criações a partir do 

campo da química, matemática e lógica, comunicadas mediante jogos e instrumentos 

interativos. Complementando a comunicação da ciência matemática, dispunham-se 

computadores para promoção do diálogo em relação à tecnologia da informação e 

alfabetização digital dos jovens e adultos. 

O módulo seguinte seria representado pela “Parada Butantan - Uma reflexão 

sobre a vida” (Figura 17). Pedro Antônio Federsoni Junior (CASTRO et all., 1998) sinaliza 

que a proposta museológica para a seção desenvolvida junto à Waldisa Rússio desde 

1986, estipulava que “depois que se visitava todas as ciências e tecnologias da Estação, 

fazia-se uma reflexão sobre a vida na Terra” (CASTRO et all., 1998, p.149). O espaço 

expositivo da “Parada Butantan” contava com terrários que abrigavam espécies vivas de 

serpentes, aranhas e escorpiões. O mobiliário dialógico com a proposta, além dos 

terrários, dispunha de móvel gaveteiro que versava sobre diferentes aspectos das 

espécies. As gavetas podiam ser retiradas e levadas para as mesas destinadas ao uso 

dos visitantes sob a orientação dos monitores. 

 
FIGURA 17: NÚCLEO “PARADA BUTANTAN - UMA REFLEXÃO SOBRE A 

VIDA NA ESTAÇÃO CIÊNCIA 

 

 
Fonte: MORTARA, 1995. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, WR-DC-AM-016.
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As “Oficinas Infantis”, conceito presente no projeto do Museu da Indústria, 

também foram propostas na Estação Ciência, compreendidas enquanto espaço lúdico e 

interativo voltado ao público infantil (Figura 18). O mesmo foi concebido de forma 

integrada ao restante da exposição, evitando produzir espaços fechados e apartados 

para a experimentação infanto-juvenil. Os principais pontos de exploração das Oficinas 

Infantis estariam no “estímulo à percepção sensorial (tato, audição, visão), interligação 

entre as atividades artísticas e científicas, encaradas apenas como facetas diversas do 

trabalho humano; exploração das ideias que tenham surgido no percurso” (RÚSSIO, s.d., 

Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, WR-EC-001 p.7).
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FIGURA 18: PROPOSTA PARA AS OFICINA INFANTIS NO PROJETO 

MUSEOLÓGICO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA 

 

Fonte: Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, WR-EC-004, p.10.
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Destacamos a ênfase dada às questões de acessibilidade e as ações que 

pretendiam tornar a fruição do espaço mais autônoma a partir do relato de Marília Xavier 

Cury durante o processo de produção da exposição: 

Hoje seria muito normal ter uma área infantil – mais ou menos, tem 
museu que ainda não tem e acha que não tem que ter. Mas tudo bem, 
essa é outra história. Mas tinha, nesse grande salão, embaixo do 
mezanino, o Instituto Butantan estava em cima, tinha a área infantil 
embaixo. A área infantil era um espaço absolutamente lúdico, colorido, 
com jogos, brincadeiras e tantas coisas. E aí a área infantil também tinha 
a característica que era onde tudo se cruzava. Então todas as áreas, de 
alguma forma, estariam presentes nessa área infantil. Eu lembro que o 
mobiliário foi todo pensado, tinham formas geométricas, então as coisas 
se casavam, tudo levava para a questão geométrica. Teve também uma 
coisa que incomodou muito os arquitetos do edifício, digamos assim, é 
que a Waldisa resolveu colocar bancos em todo o espaço da exposição. 
Eu lembro até hoje, eram barquinhos azuis. Por quê? Porque ela achava 
que se as pessoas queriam se sentar, podiam sentar, observar com 
calma, conversar sobre ciência. Então, isso incomodava muito as 
pessoas. Os arquitetos falavam “eu nunca vi no mundo bancos no meio 
da exposição”, porque eram bancos mesmo. E como tinham um 
mobiliário que eram algumas mesinhas que podiam juntar, separar, então 
a Waldisa achava que podiam montar uma mesinha ali, e os bancos, e 
as pessoas sentarem e conversarem. O educador podia sentar lá, bater 
um papo, uma conversa. Ela manteve, ela não abriu mão, e as pessoas 
pressionando “eu nunca vi isso”. (CURY, 2021, informação verbal) 

 

 
Por fim, ainda no campo da química, enquanto não fosse construído auditório, no 

espaço externo, em uma lona, seria ofertado ao público o “show de química”, nos quais 

seriam demonstrados experimentos. Também para a área externa, pretendia-se a 

ativação do espaço com instrumentos de física, meteorologia e ainda o desejo de se 

implementar espaço para alimentação e descanso dos visitantes. 

Além da comunicação expositiva, o projeto da Estação Ciência previa em seu 

escopo outras formas de interlocução com o público através da promoção de 

publicações, palestras, conferências, teatro, cinema, dança, bem como “apresentações 

e representações de cultura popular (que possam ensejar leituras e discussões de 

caráter científico)” (WR-DC-FESP-199). 

Finalmente, no que se refere ao pilar da educação museal como atribuições 

atreladas ao campo da comunicação museológica, há um lócus central na concepção da 

Estação Ciência que versa sobre esse aspecto. Os monitores são citados dentro do 

projeto museográfico como parte inerente das formas de comunicação que se 

pretendiam na Estação Ciência. O perfil profissional desejado para o desempenho da 

ação educativa no Museu era escolarizado, preferencialmente em nível de pós-

graduação nas diferentes áreas de conhecimento. A atuação dos educadores estaria 
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assentada na valorização da autonomia do visitante, incentivo à descoberta durante o 

processo educacional e a potencialidade da realização do fazer científico no próprio 

espaço museológico conforme verifica-se no excerto do projeto museográfico: 

Objetivos: Permitir através dos diversos XXX de conhecimento e 

mediante o estímulo inicial à curiosidade e compreensão de fenômenos 

óticos, magnéticos, eletromagnéticos etc. Procurar interligar com outros 

fenômenos científicos mostrando o objeto de cada área científica e a 

possibilidade de junção interdisciplinar. Mais uma vez, NÃO 

MINISTRAR AULAS CONCEITUAIS FECHADAS: PERMITIR A 

DESCOBERTA! (Arquivo IEB - 

USP, Fundo Waldisa Rússio, WR-EC-014, p.4) 

 

Para tal, a instituição deveria também responsabilizar-se por um processo 

formativo dos educadores que os permitissem alcançar os objetivos e metodologias 

elencadas: 

Entretanto, os monitores são os estimuladores de um processo de 
descoberta que deve aflorar livremente no público; eles recebem, mais 
do que um treinamento, uma preparação. Uma preparação que integra o 
rico processo educacional, dialógico e dialético, contínuo, solidário e 
aberto (RÚSSIO, s.d., Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, WR-EC-
001 p.10). 

 

Ressaltamos que nos trechos dedicados à caracterização da ação formativa na 

Estação Ciência são manejadas palavras e conceitos que pressupõem metodologias 

baseadas na autonomia e no diálogo aberto para a construção coletiva durante o 

processo de mediação. Curiosidade, dialógico, dialético, contínuo, solidário e aberto são 

alguns dos vocabulários que mapeamos e nos permitem trazer novamente à discussão 

as reflexões do pedagogo e filósofo Paulo Freire. 

Na presente dissertação, em 1.1. Gaveta dos Guardados: o arquivo de Waldisa 

Rússio, referenciamos a relação entre o conceito postulado por Paulo Freire de 

trabalhador social e a sua incorporação à definição de Rússio do papel do museólogo 

em seu campo de atuação. Também em 2.1. Um Museu da Indústria para São Paulo, 

apresentamos a busca por um desenvolvimento mais humanista incentivado pelo Museu, 

conceito o qual se refere às reflexões dos filósofos Pierre Furter e Paulo Freire. 

No caso da Estação Ciência, destacamos a centralidade da autonomia do público 

enquanto metodologia de fruição e apreensão do espaço expositivo, assim como nas 

estratégias de mediação. Da perspectiva metodológica, lembramos Paulo Freire (1978) 

em a Pedagogia do Oprimido, o qual dispõe que “o diálogo, como encontro dos homens 

para a “pronúncia” do mundo, é uma condição fundamental para a sua real humanização” 

(1978, p.160). Lembramos a reflexão já apresentada de que a pronúncia do mundo é um 

ato em prol da sua modificação que se faz através da palavra, da cultura e do trabalho. 
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Portanto, a percepção de que os educadores são os agentes estimuladores de um 

processo dialógico e aberto, nos remete a esta postura que dá liberdade ao visitante para 

admirar e pronunciar aquilo que vê no Museu e evita a conduta prescrita, característica 

de uma educação opressiva, pois impõe uma forma de consciência que não lhe é própria, 

nem condizente com 

a realidade a qual está inserido e favorece os mecanismos de manutenção das 

desigualdades (Ibidem, p.34). 

Complementamos ainda a afirmação da potência da educação científica e 

tecnológica assentada em prerrogativas humanistas e sua aplicabilidade na Estação 

Ciência: 

Neste sentido, a formação técnico científica não é antagônica à formação 
humanista dos homens, desde que ciência e tecnologia, na sociedade 
revolucionária, devem estar a serviço de sua libertação permanente, de 
sua humanização. (FREIRE, 1978, p.186) 

 

A referida discussão nos coloca frente ao contexto da segunda metade do século 

20 e os avanços científicos e tecnológicos em pleno desenvolvimento, acentuado pelas 

inovações no campo da tecnologia da informação e a consequente informatização dos 

mecanismos de produção. Há então uma dicotomia em relação à interpretação destes 

avanços e a percepção da substituição da mão de obra dos sujeitos de forma massiva. 

Tanto o projeto do Museu da Indústria como o da Estação Ciência buscam afirmar que 

a educação e o reconhecimento dos sujeitos enquanto detentores e produtores dos 

saberes necessários ao desenvolvimento da ciência e tecnologia poderia garantir formas 

de distribuição mais igualitárias dos frutos colhidos pelo desenvolvimento, conforme 

também apresenta o pedagogo Paulo Freire no excerto acima. 

Ainda em relação ao núcleo educativo da Estação Ciência e seus principais 

conceitos norteadores, acrescentamos que aparecerá com maior frequência a noção de 

democracia. Lembramos que o projeto museológico da instituição tem o início da sua 

constituição e implementação durante o movimento que culminaria na redemocratização 

do regime político nacional em 1988. Em 24 de dezembro de 1987, Waldisa Rússio 

publicou no jornal Folha de São Paulo o artigo “Museus de Ciência, Interdisciplinaridade 

e Democracia”, o mesmo apresenta reflexão crítica acerca do caráter autoritário e 

excludente que os museus corriqueiramente assumem. Em relação aos museus de 

ciência, traz à luz a problemática da ausência ou recusa de diálogo dos especialistas em 

prol da comunicação e difusão científica nos espaços museológicos. 

O contexto permeado pelos debates da redemocratização, também aparecem em 

carta de 26 de novembro de 1987, na qual os educadores da Estação Ciência 

comunicavam à Associação Paulista de Museólogos, o desligamento de 25 profissionais 

que haviam aderido à paralisação em dias anteriores em decorrência da ausência de 
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diálogo da administração da Estação Ciência sobre os rumos que o Museu tomaria. Na 

carta, é mencionada a alegação institucional da impossibilidade de prestar 

esclarecimento ao quadro de educadores, tendo em vista que a administração da 

Estação Ciência seria passada à Fundação Brasileira de Ensino de Ciências (FUNBEC). 

Em relação ao texto da carta, os profissionais enfatizam a avaliação de incongruências 

em relação à missão institucional assentada nos preceitos democráticos e a prática 

aplicada na resolução do conflito. 

Em 1990, a Estação Ciência passou para a gestão da Universidade de São Paulo, 

sob a coordenação de Carolina Bori e em 1994, a condução é assumida pelo Professor 

Ernst Wolfgang Hamburguer, permanecendo na cadeira até 2003. A Estação Ciência 

permaneceu aberta até março de 2013 no mesmo endereço até que foi fechada para 

restauro, modernização e ampliação. Contudo, a obra nunca ocorreu e o prédio foi 

devolvido à administração pública estadual em 2016. Desde 2019, o edifício é ocupado 

pela Junta Comercial do Estado de São Paulo da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico. 

Apesar da ausência de um projeto museológico claro em relação à Estação 

Ciência na atualidade, foram preservados os quadros diretivos do Museu dentro do 

organograma da Universidade de São Paulo, tendo sido nomeado em abril de 2022 para 

a cadeira Luiz Eduardo Anelli, com vice-direção Astolfo Gomes de Mello Araújo, ambos 

docentes da Universidade de São Paulo. 

É possível considerar que a inauguração da Estação Ciência, acabou por 

representar um modelo museológico voltado à difusão científica com ênfase na 

juventude, levantando assim a possibilidade de se consolidar enquanto um programa de 

comunicação científica passível de ser replicado em outras regiões do Brasil. Assim 

sendo, no ano de 1987 foram realizadas as primeiras tratativas para a implantação de 

uma unidade da Estação Ciência em Minas Gerais87. Para tal, foram articulados pelo 

CNPq, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) os quais pactuaram a formação de Comissão cujo 

objetivo seria viabilizar a criação do Museu. O projeto base utilizado seria o mesmo que 

fora implementado em São Paulo, sofrendo as devidas adaptações para proporcionar o 

diálogo com o contexto local. 

Conceitualmente, o projeto refuta a representação social da ciência à população 

enquanto verdade única e inquestionável, bem como matéria árida. Almeja-se com o 

                                                
87  Na documentação pesquisada, por vezes o projeto museológico é nomeado enquanto Estação 
Ciência e em outros momentos enquanto Museu de Ciência e Técnicas, no presente trabalho, nos 
referiremos a esse projeto museológico pela sua denominação primeira, Estação Ciência - Minas 
Gerais. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MCT-003. 
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projeto a democratização do conhecimento científico, tornando de fato de domínio 

público, cujo resultado esperado, em linhas gerais, é a formação crítica dos visitantes e 

a assimilação do papel da ciência no desenvolvimento nacional e na vida cotidiana 

conforme expresso no excerto: 

Se a ciência pode ser bonita e sem mistérios e estar a serviço dos 
Homens e da Vida, impõem-se que, através da socialização do 
conhecimento científico, a Ciência se incorpore ao cotidiano dos Homens 
ditos comuns; o que equivale dizer que a CIÊNCIA INCORPORA A 
CULTURA e dela é parte indissociável (RÚSSIO, 1989, p.11. Arquivo 
IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MCT-008-1). 

 
 

Portanto, os objetivos que se pretendiam atingir com a nova instituição estariam 

amparados em cinco pontos principais, os quais transcrevemos abaixo: 

- Estabelecer a ligação entre ciência, tecnologia e vida cotidiana, para 
a comunidade como um todo e especialmente para estudantes de 1º e 
2º Graus; 
- Difundir o conhecimento científico e tecnológico, traduzindo de forma 
didática o avanço das sociedades contemporâneas; 
- Apresentar, através de recursos simples, os princípios da natureza, 
mostrando suas conexões com as aplicações tecnológicas, isto é, a 
interação entre conhecimento científico e suas aplicações; 
- Mostrar os progressos da ciência e da técnica, explicando os 
princípios científicos que permitiram esses progressos, esclarecendo os 
métodos pelos quais a ciência trabalha e os riscos que o progresso 
científico pode acarretar; 
- Oferecer às empresas estatais ou privadas, usuários ou 
incentivadoras da pesquisa científica e tecnológica, um espaço para 
demonstração da aplicação científica nas linhas de produção. 
(ABDALA, 1988, p.8. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código 
de referência: WR-MCT-003A) 

 

Em suma, as linhas de ação consideradas para que os objetivos propostos 

pudessem ser atingidos estavam concentrados: na promoção ao atendimento ao público 

espontâneo e escolar, com o foco sobretudo na faixa infanto-juvenil; ampliação das 

ações de cooperação entre centros de ciência e universidades, almejando assim a 

complexificação dos diálogos em prol da difusão do ensino e história da ciência; 

exposições e formas de comunicação dotadas de linguagem acessível para maior 

compreensão da informação por parte do público e, por fim, o estímulo a integração dos 

grupos especializados na produção de conhecimento junto ao Museu, tornando-o espaço 

de discussão, produção e divulgação dos debates mais recentes. (ABDALA, 1988, p.16. 

Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-MCT-003A). 

Destacamos ainda a preocupação na preparação e qualificação de profissionais 

para a educação e ciência, a criação de condições permanentes para realização de 

fóruns entre especialistas e público em geral e a elaboração de projetos em áreas ligadas 

a temas emergenciais, tais quais ciência e ética, desenvolvimento científico e industrial, 

proteção ecológica, conhecimento científico e sabedoria popular, arte e ciência, entre 
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outros (RÚSSIO, 1989, p.13. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de 

referência: WR-MCT-008-1). 

Em relação ao aspecto metodológico adotado pela instituição, assim como no 

caso paulista, será pautado na exploração da ciência a partir do instigar à descoberta e 

elaboração de novos questionamentos: 

Os museus de ciência, centros interdisciplinares, onde a “concretude” 
dos fenômenos científicos é evidenciada através da descoberta, resposta 
e criação de novas dúvidas, representam, hoje, um dos mais hábeis 
instrumentos para a socialização do conhecimento científico. (RÚSSIO, 
1989, p.13. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de 
referência: WR-MCT-008-1) 

 

Contudo, no contexto mineiro, serão acrescidas às bases metodológicas e 

estratégicas da Estação Ciência a relação com a indústria e as técnicas que permearam 

o desenvolvimento social, econômico e cultural do estado. Conforme o trecho do projeto 

museológico destacado, o diálogo se dá em prol do desenvolvimento local no 

contemporâneo: 

A interligação Ciência/História Industrial é tema, meta e estratégia neste 
Projeto MUSEU, CIÊNCIA & TÉCNICA e se situa no contexto maior da 
tentativa de superação de obstáculos ao desenvolvimento. Esta 
interligação também nas referenciais da consciência/ação (RÚSSIO, 
1989, p.11. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de 
referência: WR-MCT-008-1). 

 

Assim como a Estação Ciência em São Paulo, o projeto traz a proposta da 

apresentação do conhecimento interdisciplinarmente para “fomentar a recreação, 

conjugando conhecimento e imaginação” promovendo assim, um lócus de “espetáculo, 

participação e informação” (ABDALA, 1988, p.6. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa 

Rússio, código de referência: WR-MCT-003A). Além das áreas de exposição 

permanente voltadas aos diferentes campos de conhecimento, seria destinado espaço 

para exposições temporárias a serem produzidas em conjunto com empresas estatais e 

privadas acerca das tecnologias recém desenvolvidas. 

Finalmente, no que tange aos pilares metodológicos e conceituais, atentamos 

que a noção processual também será evocada na Estação Ciência a ser implantada em 

Minas Gerais enquanto estratégia de movimentação do fenômeno museológico: 

 

Estamos conscientes de que essa implementação nunca se completará, 
pois sempre haverá novas atividades a serem propostas, renovações e 
manutenção das instalações, alterações a serem introduzidas nos 
diversos setores, em suma, sabemos que caráter dinâmico deve ser a 
tônica das atividades, para que o museu possa cumprir seu propósito. 
(ABDALA, 1988, p.15. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código 
de referência: WR-MCT-003A). 

 

O local aventado para a implantação seria o Museu de História Natural da 
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UFMG88 o qual integra extensa área verde representada pelo Jardim Botânico, 

permitindo diálogo estreito entre o patrimônio cultural e natural. É relevante apontarmos 

que nesse projeto, além da cessão do local, também se esperava da Universidade 

Federal de Minas Gerais o assessoramento técnico e científico para a construção da 

narrativa curatorial específicos aos campos de conhecimento. 

Outro pilar de comunicação estaria assentado na programação cultural a ser 

desenvolvida com cursos, palestras, mesas redondas, atividades educativas, exibição 

de filmes, midiateca entre outros. A base conceitual da programação da Estação Ciência 

de Minas Gerais, procuraria em última instância “demonstrar que a ciência está 

comprometida com a vida e que a conscientização do seu alcance social é condição para 

validar a própria produção científica” (ABDALA, 1988, p.7. Arquivo IEB-USP, Fundo 

Waldisa Rússio, código de referência: WR-MCT-003A). Além da comunicação através 

da linguagem expositiva, privilegia-se a criação de setor editorial e multimeios em prol 

da elaboração de materiais para socialização do conhecimento e o estímulo ao campo 

da literatura e jornalismo centrados na difusão científica. 

Bem como se verificou no projeto da Estação Ciência de São Paulo, a 

centralidade da função educativa no projeto museológico também representaria 

elemento chave da instituição. A expografia estaria dedicada à exposição de questões 

científicas, técnicas, industriais e culturais mediante painéis, maquetes, instalações e 

instrumentos. A ação dos educadores se daria nesse espaço com o seguinte objetivo: 

Pretende-se que o visitante, sob a orientação de monitores especializados, estabeleça 

relações de causa e efeito entre os princípios científicos e os fenômenos naturais 

(ABDALA, 1988, p.17. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: 

WR-MCT-003A). 

Há ainda a “sala das descobertas”, que nos remete à proposição das oficinas 

infantis do Museu da Indústria e Estação Ciência de São Paulo. A seção procuraria 

atender a demanda sobretudo de crianças entre três e doze anos de idade com 

atividades que incentivassem a exploração e a descoberta. Por fim, a midiateca propõe 

a disponibilização de informações em diferentes suportes para consulta in loco ou 

empréstimo, representando espaço destinado à pesquisa por parte do público visitante, 

oferecendo abertura também a crianças e professores. 

Das premissas elementares das ações de comunicação museológica do projeto, 

destacamos a proposição de pontos em prol da extroversão da instituição para além do 

espaço estritamente museal. Uma das estratégias para tal diálogo extramuros, seriam 

as exposições itinerantes a serem disponibilizadas em escolas e instituições do interior 

                                                
88 Sobre a instituição, ver: https://www.ufmg.br/mhnjb/institucional/. 
 

http://www.ufmg.br/mhnjb/institucional/
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do estado, objetivando alcançar o público cuja locomoção até a capital Belo Horizonte 

não seria possível. 

Ainda sobre essa perspectiva, há a proposta para a “experimentoteca”, 

compondo a seção da midiateca, representando um conjunto de instrumentos e materiais 

pedagógicos relacionados à experimentação científica que seriam emprestados para 

escolas e utilizados por professores e alunos. 

No que tange a preservação e documentação museológica nesta nova proposta, 

a ênfase na história industrial de Minas Gerais aliada à difusão científica é sublinhada, 

para tal, metodologicamente é proposto o estabelecimento de centro de referência e 

banco de dados sobre produção, desenvolvimento científico e História Industrial em 

Minas Gerais (RÚSSIO, 1989, p.13. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de 

referência: WR-MCT-008-1). 

Segunda a museóloga Maria Inês Lopes Coutinho (BRUNO, 2010a, v.II, p.18), foi 

realizada uma exposição temporária durante o processo de implantação do projeto 

museológico. A temática da mostra se referia à Memória da Indústria, porém, a iniciativa 

foi cessada com a extinção do Ministério da Cultura e com a morte de Waldisa Rússio 

em 1990. 

Finalmente, conforme exposto, os projetos museológicos e iniciativas de 

implantação da Estação Ciência de São Paulo e Minas Gerais oferecem-nos um 

panorama de uma concepção museológica e sua materialização em prol da ampliação 

do diálogo e identificação entre ciência e sociedade. Além dos elementos conceituais e 

das ações desempenhadas na Estação Ciência em seus anos iniciais, a instituição se 

manteve por pelo mais mais duas décadas, o que gerou registros memoriais imateriais 

de milhares de visitantes, bem como documentos institucionais que atualmente estão 

localizados no Parque Cientec da Universidade de São Paulo. O acervo arquivístico que 

documenta a trajetória do Museu desde sua fundação até o encerramento das atividades 

permanece ainda encaixotado e distribuído em salas dos edifícios que compõem o 

Parque Cientec. 

Portanto, no presente trabalho, a ênfase da análise recaiu sobre os projetos 

museológicos e museográficos, bem como o respectivo mapeamento da materialização 

de conceitos específicos da Museologia e de tantas outras áreas no desenvolvimento da 

instituição, não se esgotando, neste momento, toda a trajetória da Estação Ciência que 

merece também ser investigada e reconstituída na perseguição contra o abandono que 

tantas instituições museais em âmbito nacional experimentam.
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Capítulo 3: A fabricação da utopia 

 
 

Se nos referimos no início do trabalho às gavetas dos guardados enquanto lócus 

de acomodação dos registros do passado e das memórias sujeitas às interpretações 

daqueles que as engendraram e daqueles que se debruçam sobre elas, consideramos 

que a proposta de apresentação e análise das trajetórias institucionais do Museu da 

Indústria e Estação Ciência constituem o ato de abertura de algumas das gavetas que 

remontam o percurso da Museologia nacional e de Waldisa Rússio. A partir delas, 

elaboramos hipóteses, traçamos linhas e conexões, assim como foram suscitadas novas 

dúvidas. No segundo capítulo da presente dissertação, elaboramos uma proposta de 

organização dos elementos das gavetas que acessamos, mas lembramos que esses 

compartimentos, a cada vez que são revirados e organizados por diferentes sujeitos, 

engendram novas narrativas e camadas necessárias para a construção da memória da 

Museologia nacional. 

Assim, tendo percorrido as trajetórias institucionais do Museu da Indústria e 

Estação Ciência em seus projetos museológicos e processos decorrentes de suas 

implementações, em 3. A fabricação da utopia, pretendemos apresentar a síntese dos 

principais conceitos elaborados e aplicados nos projetos, dos quais destacamos o 

museu-processo e a incorporação da noção de democracia enquanto pilar teórico e 

metodológico no desenvolvimento das duas instituições. A partir dos referidos 

elementos, visamos contribuir com novas camadas acerca da constituição 

epistemológica do pensamento de Waldisa Rússio e refletir acerca dos processos de 

descontinuidade que ambos os museus enfrentaram enquanto elemento comum na 

história das instituições museológicas brasileiras. 

Dentre as referidas camadas, ressaltamos que o Museu da Indústria e a Estação 

Ciência representam instituições museológicas ligadas ao campo das ciências e das 

técnicas. Conforme já abordado, no Brasil há uma tradição de museus e acervos dessa 

gênese que remetem aos primeiros museus implementados durante o século XIX. 

Contudo, consideramos que em ambos os casos, o ponto de partida inicial para a criação 

das instituições não reside na salvaguarda e pesquisa de coleções existentes, nem 

almeja a coleta delas aos moldes dos primeiros museus de ciência do país tais quais 

Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém - PA), Museu Nacional (Rio de Janeiro - RJ) e 

Museu Paulista (São Paulo - SP). Os objetos a serem preservados são processos e 

fenômenos, sendo representados no Museu da Indústria pelo processo industrial e no 

caso da Estação Ciência, os fenômenos científicos e o seu fazer. 
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Para tanto, enquanto método de concepção e aquisição de acervos, se coloca a 

proposta da constituição de banco de dados e centros de referência nos projetos do 

Museu da Indústria e Estação Ciência - MG. Tal proposição permite a aplicação de 

perspectiva conceitual que refuta a retirada dos objetos dos seus locais de origem e das 

comunidades que os dão significado vivencial, além de corroborar para a preservação 

tanto de indicadores de memória de natureza material, quanto imaterial. 

Além da diferença das abordagens metodológicas, destacamos que Waldisa 

Rússio, enquanto autora dos projetos museológicos, não tinha atuação marcada no 

campo das ciências naturais e biológicas, portanto a interlocução com os campos 

científicos se dá a partir do método museológico calcado na interdisciplinaridade. Assim, 

recorremos ao texto “A interdisciplinaridade em Museologia” (Russio, 1981), no qual 

justifica-se a necessidade da adoção de metodologia baseada no diálogo entre as 

disciplinas: 

8. A musealização não acarreta apenas a comunicação museológica. 
Ela acarreta uma valorização, uma ênfase sobre certos objetos. A 
musealização repousa em pesquisas prévias, na seleção dos objetos, na 
documentação, na direção, na administração, conservação e, 
eventualmente, na restauração. Essa musealização recobre, portanto, 
ações muito diferentes que dependem de domínios científicos muito 
diversos. 
9. O museu tem sempre como sujeito e objeto o homem e seu ambiente, 
o homem e sua história, o homem e suas ideias e aspirações. Na 
verdade, o homem e a vida são sempre a verdadeira base do museu, 
que faz com que o método a ser utilizado em Museologia seja 
essencialmente interdisciplinar, posto que o estudo do homem, da 
natureza e da vida, depende do domínio de conhecimentos científicos 
muito diversos. (RÚSSIO, 1981, In: BRUNO, 2010, v.I, p.125) 

 

Ao assumir como sujeito e objeto das instituições museológicas os indivíduos, 

grupos sociais e sua história, ideias e as diferentes trajetórias que constituem a 

existência humana, falamos de fato do alargamento das responsabilidades dos museus 

e da potencialidade da musealidade. A preservação dos bens culturais em sua 

materialidade e o colecionismo encerrado em si, dão lugar aos significados carregados 

pelos objetos, mas também por suportes infinitos da memória e da herança patrimonial 

dos grupos. Não obstante, não é equivocado afirmar que Museu da Indústria e Estação 

Ciência nascem desse alargamento conceitual sobre as atribuições e alcance das 

instituições museológicas, nas quais processos são adotados enquanto indicadores de 

memória a serem salvaguardados a partir de metodologia de manutenção da cadeia 

operatória museológica igualmente ancorada na noção processual. 

Assim, o projeto museológico do Museu da Indústria cuja proposta estrutural se 

deu através de uma rede complexa de ações, núcleos e conceitos, convida-nos a olhar 

de forma mais apurada para seu objeto e método sintetizados na noção de “museu-

processo e obra aberta”. Conforme já afirmado por Maria Cristina O. Bruno; Andrea M. 
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da Fonseca e Kátia R. Felipini Neves (BRUNO, NEVES, 2008, p.28), o Museu da 

Indústria inaugura o processo enquanto método de implementação de instituições 

museológicas e se coloca enquanto fenômeno museológico analisado academicamente 

pela própria Waldisa Rússio. A relação entre a teorização sobre o fenômeno e o 

desenvolvimento do mesmo dialeticamente, nos permite afirmar que se trata de caso 

situado tanto no âmbito da Sociomuseologia, quanto da Museologia Social. 

Nesse sentido, é importante rememorar o fato já exposto de que o movimento da 

Sociomuseologia se desenha enquanto escola de pensamento a partir dos anos 1990 e 

ganha novas qualificações, desafios e adjetivos ao longo dos anos. Portanto, ao 

situarmos as reflexões apresentadas pelo Museu da Indústria e Estação Ciência no 

âmbito da Sociomuseologia, nos referimos a uma trajetória de pensamentos e 

experiências que são convergentes com os princípios que foram afirmados enquanto 

próprios da escola sociomuseológica nos anos seguintes. 

Nos anos recentes, ao lado do fato museal, o museu-processo tem ganhado 

centralidade nos debates sobre as proposições conceituais de Waldisa Rússio (BRUNO, 

2010a; RANGEL, 2021, PEREIRA, 2021). O conceito tem sido discutido como uma 

importante concepção no que se refere a ampliação das abordagens patrimoniais e 

conceituais no campo da Museologia nacional durante a segunda metade do século XX. 

Em Waldisa Rússio e o processo que rompe o imperativo do fato, Vânia Maria 

Andrade Brayner Rangel (2021) buscou mapear os caminhos epistemológicos 

percorridos por Waldisa Rússio para a construção do museu processo. Ao analisar os 

principais autores referenciados por Rússio e suas propostas teóricas, Rangel aproxima 

o pensamento da pesquisadora e museóloga às bases conceituais do materialismo 

histórico dialético, sob o qual defende o diálogo do mesmo na leitura do campo 

museológico que é elaborada por Waldisa Russio ao propor o entendimento do fato 

museal a partir de noção contextual e historicizada: 

Defendo que a análise de Rússio traz em seu bojo a concepção 
materialista histórica dialética, método científico bastante utilizado na 
academia brasileira nas décadas de 1970/1980, no qual o “ser” humano 
é visto como o conjunto das suas relações sociais, como um devir 
histórico, como um processo. Um método que requer a constatação de 
que o movimento e a mudança estão por toda parte - na natureza, na 
história, no pensamento (RANGEL, 2021, p.227). 

 

Não obstante, Rangel (2019) em sua tese de doutoramento já havia associado a 

noção de museu-processo enquanto elemento potente para a compreensão e 

construção de uma sociomuseologia brasileira decolonial e ecossistêmica, cuja ênfase 

dos processos museológicos recaí sobre a vida. Assim, a autora também identifica nos 

significados do museu-processo a reflexão ulterior que hoje constitui a sociomuseologia 

(RANGEL, 219, p.131). 
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A reflexão sobre a filiação teórica e, assim, política de Waldisa Rússio tem 

permeado as pesquisas que se detém sobre aspectos de sua obra.   É relevante ressaltar 

que para além das dissertações e teses, na documentação arquivística e nos vestígios 

institucionais deixados, raramente são expressamente referenciadas concretamente às 

filiações teóricas abordadas por Rússio em seu pensamento, sendo assim, 

pesquisadores têm esboçado exercícios de enquadramento em relação às propostas da 

museóloga para a Museologia. 

O exercício é complexo, mas tem garantido diversas interpretações. Nesse 

sentido, concordamos com Rangel que há uma inspiração teórica ligada aos movimentos 

intelectuais de esquerda característicos da segunda metade do século XX no 

pensamento de Rússio, contudo, neste trabalho, procuramos estabelecer as referidas 

relações a partir das interlocuções com as ideias do filósofo e educador Paulo Freire. 

Ao nos dirigirmos ao pensamento freireano e as possíveis interlocuções com a 

fundamentação teórica de Waldisa Rússio, lembramos que as perspectivas teóricas do 

educador são baseadas a partir de uma pluralidade de fontes, bem como marcadas pela 

construção processual e crítica que seu pensamento sofrerá ao longo dos anos. Sérgio 

Haddad (2019), em O Educador: Um perfil de Paulo Freire, enfatiza o fato de sua 

produção intelectual receber expressivas críticas pela não ortodoxia às correntes 

marxistas durante a década de 1980. Assim, a partir das principais influências 

observadas, elenca as correntes que atravessam a produção de Paulo Freire: 

 
Era permanente uma visão do ser humano fundamentada no seu 
cristianismo progressista, de quem viveu os tempos da Teologia da 
Libertação e das orientações do Concílio do Vaticano II. Inspirou-se no 
personalismo, no existencialismo, da fenomenologia. Sua matriz cristã se 
complementava com as teorias a respeito da democracia enquanto 
prática política e social, como em Mannheim; também com aqueles que 
ajudavam a explicar a realidade nos diversos momentos da sua vida, 
como foi o nacional-desinvolvimentismo do Iseb nos primeiros anos ainda 
no Brasil e o marxismo no Chile, já em Pedagogia do Oprimido e em 
obras posteriores. Aprendeu sobre colonialismo com Amílcar Cabral e 
outros teóricos africanos, assim como Franz Fanon, para pensar sua 
prática no contexto daquele continente (HADDAD, 2019, p.147) 

 
Na presente dissertação, compreendemos que o Museu da Indústria com a 

metodologia baseada no “museu-processo e obra aberta” enfatiza que são noções 

importantes à construção dos fenômenos museológicos conceitos como processo, 

historicidade e humanismo, presentes no pensamento marxista, mas também lidos e 

interpretados de forma não ortodoxa por Paulo Freire e tantos outros autores do século 

XX comprometidos com a construção de uma política democrática. Propomos que a 

partir dos textos teóricos e ações fundantes do Museu da Indústria e Estação Ciência, a 
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instituição museológica seja interpretada enquanto lócus de tomada de consciência 

crítica sobre o mundo construído pelo trabalho dos sujeitos cotidianamente, subsidiando 

a elaboração de um vocabulário historicizado a partir dos indicadores de memória que 

constituem o patrimônio cultural, incentivando os indivíduos a pronunciarem as palavras, 

o mundo, a memória e sua identidade cultural dentro e fora dos museus de forma crítica 

e transformadora. 

Tal operação de conscientização e ação remete-nos aos conceitos e práticas 

educacionais de Paulo Freire experimentados e construídos a partir de ações de 

educação popular desempenhadas a partir da metade do século XX. Paulo Freire ganhou 

notoriedade sobretudo pelo método educacional desenvolvido na cidade de Angicos, no 

sertão do Rio Grande do Norte e re-apresentado em diversos contextos ao longo dos 

anos em prol da educação popular. Conforme investigação procedida por Sérgio Haddad 

(2019), entre 1962 e 1963, se deu a preparação e desenvolvimento da ação que seria 

capaz de alfabetizar adultos em 40 horas, a convite do então governador do Rio Grande 

do Norte, Aluízio Alves. O método de alfabetização baseado na associação de imagens 

do cotidiano dos indivíduos às palavras já vinha sendo desenvolvido por Paulo Freire e 

discentes ligados ao Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife. Contudo, 

o episódio de Angicos favoreceu a projeção nacional do método, com o respectivo 

reconhecimento do governo federal, então sob o comando de João Goulart. 

A experiência de Angicos se inicia com a formação de alunos do ensino 

universitário para que pudesse atuar enquanto multiplicadores do método de 

alfabetização. O primeiro passo se dá com a elaboração de diagnóstico do contexto 

social e cultural da pequena cidade do sertão nordestino, de forma que fosse possível 

apreender o contexto social e cultural dos educandos. As atividades foram ministradas 

no período noturno tendo um total de 300 moradores inscritos em uma cidade cujo 

contingente populacional mostrava-se de 9542 habitantes até 1960 (HADDAD, 2019, 

p.67). Assim, o método era baseado no estudo e apreensão prévia do contexto social e 

cultural dos participantes por parte dos educadores. As palavras coletadas, as quais 

eram representativas do cotidiano dos educandos, eram projetadas em sua imagem e 

escrita para serem apreciadas pelos alunos. O método mostrava que logo os alunos 

apresentavam a capacidade de ler e escrever as sílabas que compunham as palavras 

pertencentes ao seu mundo. Sendo que ao final do curso de Angicos, o alunado, em 

maior ou menor medida, era capaz de escrever seus próprios nomes e algumas outras 

palavras de seu universo. 

A repercussão da experiência e a presença do então presidente da república, 

João Goulart, na aula de encerramento do curso de Angicos levaram a um novo convite 
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a Paulo Freire no início do ano de 1964 para desenvolver o método, mas dessa vez a 

partir do Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura. Com 

o golpe militar em março de 1964, o decreto que estabelecia o Programa Nacional de 

Alfabetização foi rapidamente revogado e Paulo Freire passou a ser perseguido pelo 

regime (HADDAD, 2019). 

Segundo Ernani Maria Fiori, o método educacional e suas estratégias pautadas 

no mundo vivido dos participantes apresenta sua potencialidade na associação entre o 

protagonismo dos sujeitos, conscientização acerca do mundo e o contexto no qual 

vivemos: 
O referido movimento de conscientização que leva a tomada da 
consciência dos sujeitos de seu protagonismo de elaboração do mundo 
e da história a partir de sua ação, de seu trabalho, é o cerne do método 
de aprendizagem freireano, o qual a partir da assimilação dos elementos 
representativos de cada grupos com os quais trabalha, procura promover 
a consciência do mundo vivido, problematizando-o. (FIORI, 1978, p.10) 

 
Além do método pautado na autonomia e da construção dialógica entre educando 

e educador, o qual recusava as estruturas hierarquizadas e violentas com as quais a 

educação por vezes poderia se valer, o método educacional de Paulo Freire teria a 

capacidade de inserir um contingente expressivo de novos eleitores pertencentes às 

camadas mais desprovidas do exercício dos direitos sociais. Tal potencialidade foi 

rapidamente reconhecida pelos setores conservadores que trataram de extirpar sua 

circulação durante os anos nos quais vigorou o regime ditatorial (HADDAD, 2019). 

Cinco anos mais tarde à experiência de Angicos, Paulo Freire, já exilado em 

Santiago, no Chile, publicou Pedagogia do Oprimido. A obra parte do reconhecimento 

da estratégia da desumanização, praticada em prol da manutenção de uma consciência 

dos sujeitos na qual afirma-se que “são menos”. Nesse sentido, o analfabetismo, a 

recusa de oferecimento de uma educação verdadeiramente libertária e democrática, se 

constitui como ferramenta de manutenção do poder hegemônico por parte dos 

opressores. Trata-se da adoção de postura que recusa aos indivíduos o reconhecimento 

e pronunciamento do mundo através das palavras, a negação do direito à 

conscientização de si e de sua condição de existência, a qual pode ser alterada e deverá 

ser humanista e libertária na concepção freireana. 

Portanto, nas palavras do pedagogo, a Pedagogia do Oprimido, poderá ser 

reconhecida nos seguintes termos: 
Pedagogia do Oprimido: aquela que tem de ser forjada com ele e não 
para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação 
de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e das suas causas 
objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento 
necessário na luta por sua libertação, em que essa pedagogia se fará e 
refará (FREIRE, 1978, p.32) 
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Assim, a alfabetização enquanto parte dessa pedagogia dos oprimidos, segundo 

Fiori (1978, p.14) “não é um jogo de palavras, é a consciência reflexiva da cultura, a 

reconstrução crítica do mundo humano, a abertura de novos caminhos, o projeto 

histórico de um mundo comum, a bravura de dizer a sua palavra”. 

Baseados nos conceitos presentes em a Pedagogia do Oprimido (1978) acima 

expostos, encontramos suas reverberações e co-relações no projeto do Museu da 

Indústria e Estação Ciência, nos quais conforme já citado, entre seus objetivos se 

colocavam a documentação e questionamento da história do desenvolvimento industrial 

e científico nacional entre os séculos XIX e XX, de forma que os diferentes públicos 

pudessem apreender este evento sócio-histórico e fenômenos científicos a partir de 

percepção crítica, indagadora, conscientizadora e transformadora dos modos de viver 

experienciados. 

Portanto, no caso do Museu da Indústria, assume-se enquanto potencialidade 

museológica do projeto a construção de instituição dinâmica e indagadora, cujo papel a 

ser exercido estaria na promoção de discursos críticos com e para aqueles que a 

experienciassem: 

Documentar e questionar os objetos testemunhais desse século e seus 
valores é tarefa primordial do homem contemporâneo, promovendo o 
enriquecimento da memória humanística e estabelecendo 
questionamentos éticos que levem à renovação do processo, do sistema 
da qualidade de vida, garantindo, ao mesmo tempo, uma herança cultural 
(RÚSSIO, 1980, p.14). 

Destacamos a afinidade discursiva entre os objetivos almejados pelo método 

educacional de Freire e o conceito gerador do Museu da Indústria. Nesse sentido, tanto 

o ato educacional quanto a ação museológica se colocam enquanto lócus do pensar 

humanista, de promoção de questionamentos e da construção de novas formas de vida 

mais equânimes e dignas. A ação, contudo, no campo dos museus, se daria a partir de 

novas leituras das referências patrimoniais, com novos protagonistas, maior autonomia 

e novas metodologias em prol da diversificação do reconhecimento de contextos 

patrimoniais e da ampliação da herança cultural em um movimento dialético. Esse 

alargamento do arcabouço patrimonial poderia garantir o desenvolvimento de novas 

formas de trabalho e identificação, tendo os museus lócus de desenvolvimento das 

comunidades. 

Acrescentamos ainda que, assim como na experiência da Angicos, o Museu da 

Indústria procura se basear no vocabulário próprio das técnicas, dos saberes e dos 

instrumentos que compõem a indústria nacional enquanto objeto da relação do 

fenômeno museal, de forma que a vida vivida e o trabalho são afirmados enquanto 
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matéria digna de preservação em seu pleno acontecer. Os museus de fábrica enquanto 

proposta museológica integrante do Museu da Indústria são indicadores da postura 

institucional voltada à valorização do trabalho humano e do desejo da promoção da 

consciência dos sujeitos sobre a própria atividade transformadora e, portanto, cultural 

que desempenham nas linhas produtivas. 

No âmbito dos projetos museológicos da Estação Ciência de São Paulo e Mina 

Gerais, o mesmo intento humanista poderá ser observado. Lembramos que a proposta 

educativa enquanto eixo central para a estruturação do Museu é aspecto relevante e 

desencadeará uma série de decisões para a estruturação da missão institucional, para 

a composição da narrativa curatorial e da sua expografia no caso de São Paulo. 

Assim como no método de alfabetização freireano, em que palavras do cotidiano 

das comunidades são eleitas para os primeiros passos do letramento, o método 

interdisciplinar empregado na Estação Ciência em que as áreas do conhecimento são 

abordadas e comunicadas a partir dos fenômenos científicos intimamente atrelados a 

questões da ordem do cotidiano dos indivíduos, cujo objetivo último pretendia 

demonstrar que a ciência estava comprometida com a vida e a divulgação e sua 

respectiva reverberação social é condicionante para a afirmação da relevância de sua 

própria produção. 

Acerca das apostas metodológicas para a comunicação dos discursos 

museológicos na Estação Ciência, é válido rememorar que a práxis e a experimentação 

científica são centrais, tendo em perspectiva o caráter interativo nas instalações, 

modelos e protótipos que compunham a expografia. A opção da utilização de modelos a 

acervos de caráter histórico representativos do desenvolvimento científico e tecnológico, 

corroboram para afirmação desejada de que a ciência deve ser apropriada e difundida 

para além dos meios especializados de sua produção, propiciando a reflexão e tomada 

de consciência acerca das potencialidades de um desenvolvimento científico-tecnológico 

quando seus produtos são bem distribuídos. Tal proposição dialoga com os princípios já 

apresentados no Museu da Indústria, no que se refere ao incentivo do desenvolvimento 

econômico e cultural assentado numa perspectiva humanista. 

Não obstante, os regionalismos e questões sociais são motores nas propostas 

museológicas dos museus de fábrica e setoriais do Museu da Indústria, assim como se 

estabelecem enquanto matéria-prima do processo educativo. O mapeamento de projetos 

de musealização da Fábrica Santa Helena e COSIM, permitem assegurar que o desejo 

da consolidação de instituições de memória parte antes de motivações relativas às 

problemáticas sociais e de desenvolvimento local, a motivações ligadas às coleções 

constituídas. 

Concluímos sobre este aspecto relacionado à valorização do trabalho enquanto 
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artefato cultural e objeto de preservação patrimonial no Museu da Indústria com o excerto 

do prefácio de Pedagogia do Oprimido em sua primeira edição de autoria do filósofo 

Ernani Maria Fiori: 

Não é a consciência vazia do mundo que se dinamiza, nem o mundo e 
simples projeção do movimento que a constitui como consciência 
humana. A consciência é consciência do mundo: o mundo e a 
consciência, juntos, como consciência do mundo, constituem-se 
dialeticamente em um mesmo movimento - numa mesma história. Em 
outros termos: objetivar o mundo é historicizá-lo, humanizá-lo. Então, o 
mundo da consciência não é criação, mas sim, elaboração humana. Esse 
mundo não se constitui na contemplação, mas no trabalho (FIORI, 1978, 
p.10). 

 

Assim como o filósofo ao analisar a pedagogia freireana afirma que a constituição 

da consciência sobre o mundo não se dá mediante a contemplação, mas sim, mediante 

a práxis, mediante o trabalho, cremos que o Museu da Indústria partilha desse princípio 

ao propiciar a vivência nos espaços fabris e na metodologia empregada nas Oficinas 

Infantis, na valorização das narrativas discursivas a partir dos empresários e operários, 

no emprego da mão-de-obra dos trabalhadores, bem como na constituição de 

instrumentos de gestão dotados de ferramentas colaborativas, tais quais os conselhos. 

Por fim, lembramos que o Museu da Indústria em decorrência de sua metodologia 

processual garantiu a produção de experiências e experimentações museológicas 

concomitantemente às suas diversas tentativas de consolidação institucional. As 

sucessivas tentativas de desarticulação que atravessam a trajetória institucional e a 

posterior verificação de paralelos e conceitos aplicados mais tarde na Estação Ciência 

nos permite enxergar na noção processual um dos métodos para o alcance da utopia. 

Retomamos a questão da utopia na prática de Rússio, na qual, segundo Maria 

Cristina Oliveira Bruno é um dos pilares básicos da atuação da museóloga, estabelecida 

enquanto “um caminho seguro para a visualização de um futuro inovador e regenerador” 

(2010a, v.I, p.25), o qual se faz enquanto força motriz ao planejamento que garantirá a 

concretude da realização do sonho. 

No campo museológico, a utopia se imbrica nas relações entre teoria e prática, 

expressas então pela indagação posta em “Presença dos museus no panorama político-

científico-cultural” (1989) de Waldisa Rússio: 

Preocupa-me, especialmente, a dúvida de que a Museologia Real, 
exercitada e praticada nos museus, corresponda à Museologia Sonhada, 
ou Postulada, produzida nas escolas do país. E, mais do que isto, que 
Museologia estamos praticando e pensando? Que vinculações tem essa 
Museologia com a realidade? (RÚSSIO, 1989, In: Bruno, 2010a, v.I, 
p.198) 

 

Assim, assumimos que a utopia se estabelece enquanto ponto de costura entre 

os conceitos de museu-processo e das necessárias relações entre teoria e prática no 

pensamento de Waldisa Rússio. O conceito de utopia perpassa o pensamento de 
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esquerda brasileiro da segunda metade do século XX, sobretudo no que se refere aos 

sujeitos e movimentos engajados com a luta pela democracia, para tanto, veremos a 

utilização da utopia no pensamento freireano, a partir do qual, propomos novamente a 

interlocução com as propostas museológicas de Waldisa Rússio. A adoção da 

concepção da utopia enquanto projeto, será colocada criticamente e praticada por ambos 

os autores, conforme exposto no excerto a seguir: 

Eu acho que não é possível existir humanamente sem sonhos, sem 
utopias. Veja bem, nós, mulheres e homens, somos seres. Eu acho que 
é até melhor dizer, viramos seres na história que não prescindem do 
amanhã, quer dizer, nós somos seres em busca sempre de um amanhã, 
que por sua vez, não está ali à espera da gente, mas que é o resultado 
do que a gente faça pela transformação do presente que a gente vive 
com a iluminação do ontem que a gente viveu. Ora, se nós somos seres 
incapazes de abandonar a perspectiva de um amanhã que tem que ser 
feito por nós, como tirar da nossa experiência histórica o sonho? Olhe, 
não é possível viver sem sonho, sem sonho enquanto projeto, enquanto 
programa, enquanto curiosidade, enquanto querer ser diferente. É 

impossível. (FREIRE apud DIEFENBACH, 2021) 

 
Tanto em Freire, quanto em Rússio, verificamos a utopia enquanto projeto, 

enquanto etapa necessária e concreta para o planejamento dos caminhos que levarão a 

realização do sonho, em ambos, a partir dos diferentes campos de atuação, a utopia está 

ligada ao estabelecimento de projetos para construção das sociedades democráticas 

pautadas no humanismo. Em outras palavras, trata-se de uma construção histórica de 

autoria dos sujeitos amparados pela consciência crítica da realidade da qual partilham. 

A teoria e prática assentada na utopia, nos remete ao contexto nacional da segunda 

metade do século XX, permeado pelas acentuadas crises e violações causadas pelos 

regimes ditatoriais e formas de desenvolvimento do sistema capitalista severos em 

relação à exploração da mão-de-obra nos países então considerados terceiros 

mundistas. 

Assim como a utopia está associada à sociedade democrática, acrescentamos 

ao cenário das premissas conceituais presentes nos projetos museológicos do Museu 

da Indústria e Estação Ciência, a defesa conceitual e prática no contexto dos museus 

em relação aos preceitos deste regime social e político. A perspectiva já teria aparecido 

no projeto museológico do Museu da Indústria, nos quais a defesa pela liberdade de 

expressão e diálogo construtivo e democrático das políticas públicas já foi abordado 

conforme verificado nos trabalhos de implementação de um museu na Fábrica de 

Tapetes Santa Helena. 

Contudo, na elaboração do projeto da Estação Ciência inserida dentro do 

contexto efetivo da redemocratização política, a ênfase nos conceitos do regime 

democrático formam um dos principais pilares conceituais e metodológicos, sobretudo 
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no que diz respeito à liberdade de expressão e o compromisso com os direitos à 

educação e conhecimento amplamente difundidos para toda a população. 

Rememorando o projeto museológico preliminar encaminhado ao CNPq, quando 

elencado o público-alvo da Estação Ciência, dispõe-se: “O Centro de Ciências para a 

juventude será um espaço democrático ao qual todos terão acesso” (RÚSSIO, s/d. 

Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio, código de referência: WR-EC-002). Tal aporte 

conceitual encontra suas respectivas reverberações no âmbito dos procedimentos e 

técnicas da Museologia Aplicada ao primar por formas de comunicação museológica 

inclusivas, nas quais crianças, jovens e adultos, dentro de suas especificidades e 

independente de seu nível de escolaridade, deveriam ter a mesma possibilidade de 

apreensão dos conteúdos tratados no espaço em ato contínuo. 

Soma-se ao cenário a compreensão da centralidade da função educativa do 

museu a partir de abordagem ancorada na autonomia, no questionamento e no estímulo 

à uma percepção crítica do texto museológico proposto. Não obstante, retomamos o 

texto “Museus de Ciência, Interdisciplinaridade e Democracia” assinado por Waldisa 

Rússio e publicado na Folha de São Paulo em 24 de dezembro de 1987, mesmo ano da 

inauguração da Estação Ciência e após os conflitos entre a administração da instituição 

e um grupo de educadores: 

Nem o cientista museológico sozinho, nem os cientistas de ramos 
específicos do conhecimento que não o diretamente museal, podem 
sozinhos, criar, manter e gerir museus. A autocracia científica e 
administrativa tem gerado museus cujas exposições e serviços 
educativos (quando existem) não permitem o surgimento da dúvida, não 
admitem senão respostas absolutas e posições maniqueístas, levando 
ao esclerosamento. O conhecimento científico eventualmente produzido, 
fecha-se tautologicamente sobre si mesmo, recusando-se a fluir para a 
vertente límpida da educação para a Ciência. 
Como a autocracia gera um fechamento crescente dentro do micro-
sistema museal, impedindo ou dificultando as relações interpessoais e 
interprofissionais também dentro dos museus, eles padecem de entropia, 
interna e externamente (com relação aos seus públicos). 
Daí consideramos interdisciplinaridade, multiprofissionalidade e 
democracia como fatores interligados e condição necessária para a 
teoria e prática museológica (RÚSSIO, 1987. Arquivo IEB-USP, Fundo 

Waldisa Rússio, código de referência: WR-PT-0056-1). 

 
Apresentamos a hipótese que a ênfase em relação à defesa das liberdades 

democráticas no pensamento museológico de Waldisa Rússio e sua respectiva aplicação 

em uma instituição, nos alerta para possível especificidade da episteme museológica do 

contexto latino-americano. A sombra das ditaduras militares por quase todo o eixo central 

e sul do continente americano aparece nas proposições teóricas de Rússio e outros 

pensadores do campo museológico que habitavam o referido contexto. 

A prática ancorada em alicerces democráticos pelos museus tinha como objetivo, 
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em última instância, a legitimação da instituição museu pelas comunidades, bem como 

a atuação ativa em prol da diminuição das desigualdades. Tal percepção não é isolada 

entre autoras latino-americanas, conforme evidenciado por Marcele Regina Nogueira 

Pereira (2021) em “Uma mirada latino-americana e feminina sobre o papel social dos 

museus e da museologia”, no qual a autora compara as trajetórias e principais 

contribuições teóricas de Marta Arjona Pérez, Waldisa Rússio, Maria Célia Teixeira de 

Moura Santos e Miriam Arroyo. 

O contexto de extrema vulnerabilidade e desigualdade social enfrentado pela 

maior parte dos países latino-americanos advindos do passado permeado pela violência 

colonial, sistemas escravagistas, economias baseadas em latifúndios monocultores ou 

extrativismo natural, dos silenciamentos do patrimônio cultural regional e, mais 

recentemente, das ditaduras militares, permeia o pensamento dessas profissionais 

afinadas com uma percepção dos museus a partir de uma “atuação participativa, 

inclusiva, comunitária e educacional” (PEREIRA, 2021, p.89). 

Assim como há no projeto da Estação Ciência a atenção para questões sociais 

elementares tais quais os baixos índices de escolaridade de jovens e adultos e a 

necessidade de acolhida de crianças em situação de vulnerabilidade social, Marta 

Arjona, museóloga cubana lembrará: 

¿Poderíamos admitir que em sociedade donde la gran massa de la 
población vive em condiciones infra-humanas, donde los niños padecen 
de raquitismo por falta de alimentos, el individuo sinropa y zapatos, que 
desambula inmerso em preocupaciones primarias de subsitência, yá a ir 
a um museo de cualquer tipo que sea, a buscar soluciones a su problema 
social¿ Niños que no tienen escuela y adultos analfabetos por la encuria 
oficial van a ir a los museos a resolver su problema cultural? Creemos 
que no y estamos seguros de que hasta el más desprovido de 
información coincidirá com nossostros (PÉREZ, 1977, p.24 apud 
PEREIRA, 2021, p.92). 

 

Não obstante, é necessário se colocar enquanto hipótese o fato das tessituras do 

pensamento de caráter sociomuseológico nacional e latino-americano ser atravessado 

pelas questões basais de subsistência, desigualdades profundas entre áreas urbanas e 

rurais, bem como a necessidade urgente do reconhecimento do patrimônio material e 

imaterial ligado ao trabalho e ao cotidiano local das populações, fatores aos quais os 

elementos constitutivos dos projetos do Museu da Indústria e Estação Ciência não são 

estranhos. 

Freire, em a Pedagogia do Oprimido denominou esses profundos sintomas 

sociais da desigualdade enquanto “situações limites”, as quais sem a sua mitigação, é 

impossível que se alcance a meta da humanização, posto que as situações limites são 

responsáveis em grande medida pela “coisificação” dos sujeitos e à época da elaboração 

da obra de Paulo Freire, o subdesenvolvimento se colocava enquanto situação limite 
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partilhada pelo eixo terceiro mundista, do qual o Brasil fazia parte (FREIRE,1978, p.111). 

Esse contexto seria imprescindível enquanto tema do processo educacional de forma 

que os sujeitos pudessem tomar consciência sobre o contexto global nos quais estavam 

inseridos, em que as situações limites, ainda que dotadas de especificidades, são 

partilhadas sistematicamente. Compreendemos que Museu da Indústria e Estação 

Ciência se valham deste processo de tematização das situações limites e do incentivo à 

conscientização do contexto no âmbito da ciência, da tecnologia e do trabalho em prol 

de uma práxis transformadora. 

Por fim, destacamos manuscrito de Waldisa Rússio no contexto do I Seminário 

Latino-Americano de Museologia em 1990, realizado no Memorial da América Latina em 

São Paulo, no qual a museóloga atenta para a especificidade do contexto latino-

americano e suas implicações diretas na construção identitária nacional a partir do 

campo da preservação do patrimônio cultural: 

América, 
Não há ainda, uma imagem clara, do que seja a América na atualidade, 
na medida que ainda prevalece a visão oficial dos países colonizadores 
e das classes dominantes e que reflete a invenção da América; urge, 
portanto, rever as posições que nos foram impostas, clarificando o que 
seja a América em sua múltipla face, em confronto com os mecanismos 
de dominação política, econômica e cultural, entre os quais 
desempenham papel privilegiado à dívida externa, a dificuldade de 
comunicação à nível intra-regional e a influência homogeneizadora da 
indústria cultural e dos meios de comunicação de massa. 
Reconhecemos portanto que temos não UMA HISTÓRIA, mas muitas 
histórias e em sua maior parte, na sua atual conjuntura, estão por 
desvendar, recuperar ou resgatar, como a dos trabalhadores, dos 
vencidos, de aspectos da produção das ideias e das próprias instituições 
e cultura; 
Reconhecemos, igualmente que temos um patrimônio múltiplo, variado e 
dinâmico, que exige não apenas identificação e preservação, mas 
também pluralismo, sentido de pertença e participação da sociedade 
através de seus segmentos organizados, formal ou informalmente 
(RÚSSIO, 1990. Arquivo IEB-USP, Fundo Waldisa Rússio). 

 
 

 
Aliado ao reconhecimento das expectativas democráticas, verificamos na 

interlocução com o contexto latino-americano o reconhecimento das pluralidades 

enquanto característica comum, assim como as violências marcadas nos processos de 

constituição histórica dos países, as quais demandam para sua superação, o 

oferecimento do sentimento de pertencimento e autonomia construtiva dos processos de 

preservação do patrimônio e constituição da herança cultural. 

Por fim, encerramos a análise dos casos do Museu da Indústria e Estação Ciência 

com outra característica comum determinante: o fato de ambas as instituições terem na 

descontinuidade o último ato de suas narrativas, ato que não se faz isolado no contexto 

das políticas públicas museológicas nacionais. 
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Da perspectiva da gestão museológica, a investigação dos casos do Museu da 

Indústria e Estação Ciência e seus respectivos desfechos, nos induzem a refletir sobre 

a descontinuidade nos âmbitos museológicos enquanto eventos recorrentes. Maria 

Cristina Oliveira Bruno (2000) em “Museologia: A Luta pela Perseguição do Abandono”, 

a partir da observação dos processos museológicos no contexto brasileiro, pontua que 

há três características marcantes sobre os mesmos, das quais a desestruturação dos 

processos museológicos não se apresenta enquanto exceção: 

- A inserção de circunstâncias abortivas é mais frequente e 
decisiva do que a capacidade de permanência e consolidação 
dos processos museais. 

- A história da cultura brasileira constitui uma estratigrafia do 
abandono em relação a diversas facetas da musealidade 
brasileira. 

- A contribuição que os processos museológicos podem dar para 
a educação e para o uso qualificado do patrimônio como a ser 
desvelada no Brasil. (BRUNO, 2000, p.63) 

 

Sabemos que no campo da Museologia Aplicada, sobretudo no âmbito da 

administração pública, o desenvolvimento de diretrizes conceituais e práticas delimitadas 

nos projetos museológicos se dão de forma dependente de uma série de variáveis que 

vão desde o perfil dos profissionais atuantes até as políticas nacionais de cultura. Da 

mesma forma, os processos descontinuados apresentam enquanto causas fatores 

financeiros, políticos, ideológicos dentre tantos outros fundamentos para seus 

encerramentos. Soma-se às referidas variáveis determinantes movidas pelos 

regionalismos e pelas tipologias de instituição sobre a qual nos debruçamos. Vânia Maria 

Andrade Brayner Rangel (2021) identifica que ainda que vejamos a construção de 

discursos consensuais acerca da função social dos museus, as condicionantes materiais 

para a existência daqueles que talvez a exerçam de forma mais expressiva ficam muito 

aquém das grandes e consagradas instituições: 

Apropriados de uma retórica elaborada, continuam a afirmar que todos 
os museus servem à sociedade, mas como cavaleiros napoleônicos, 
alcunham de “ideológica” a comunidade museológica que denuncia a 
injusta distribuição de recursos públicos, humanos e materiais entre os 
“grandes museus centrais” e os “pequenos museus locais”, a reproduzir 
no campo da museologia as desigualdades intrínsecas ao modelo centro-
periferia dos processos sociais, econômicos, culturais e epistemológicos 
no mundo; também usualmente dividido entre norte-sul, desenvolvido-
subdesenvolvido, primeiro mundo-terceiro mundo, rico-pobre. (RANGEL, 
2021, p.232) 

 
Nos casos do Museu da Indústria e Estação Ciência atribuímos a ambos os 

processos de encerramento a movimentos de desarticulação silenciosos, conforme já 

demarcado, o encerramento dos processos museológicos não se deu mediante decretos 

ou decisões judiciais, tão pouco provém de sinistros ou eventos que inviabilizam a sua 

continuidade. Para o Museu da Indústria, identificamos o desinteresse político na 
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implantação e alocação de recursos financeiros e humanos para a efetivação do projeto 

que, em sua formulação original, evidentemente demandaria uma grande mobilização de 

capitais. No caso da Estação Ciência, ainda que a instituição se encontrasse em 

funcionamento e contasse com a visitação de público expressivo, o fechamento do prédio 

em prol de processo de restauro e posterior afirmação da perspectiva de um novo projeto 

museológico suscita a reflexão sobre o possível declínio de determinado modelo e 

política de difusão científica por parte da Universidade de São Paulo, frente aos novos 

territórios abertos com as estratégias comunicacionais proporcionados pelos meios 

digitais e informatizados, hipótese a qual certamente merece um estudo aprofundado 

que possibilite a sua comprovação.
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Considerações finais 

 

O trajeto percorrido na presente dissertação trilhou os caminhos de duas 

instituições museológicas do cenário paulista cujas existências foram gradualmente 

desarticuladas. A memória institucional das mesmas aparece nas narrativas daqueles 

que participaram de seus processos e na documentação remanescente das atividades 

desenvolvidas pelo Museu da Indústria e Estação Ciência. O elo comum entre os dois 

Museus se deu a partir da autoria deles atribuídos a Waldisa Rússio. No caso do Museu 

da Indústria, verificamos que de forma mais solitária e, no âmbito da Estação Ciência em 

um contexto de discussões compartilhadas e coordenadas por diversos participantes. 

A hipótese colocada no início do trabalho de que seria possível identificar a 

emergência de bases teórico-metodológicas alinhadas com os princípios que mais tarde 

seriam enquadrados e sistematizados pela escola de pensamento da Sociomuseologia 

encontra suas reverberações nos conceitos e experimentações produzidas em ambos 

os Museus. O intento proposto com a análise procedida é identificável com a definição 

posta por Vânia Maria Andrade Brayner Rangel ao também se debruçar sobre o museu-

processo de Waldisa Rússio: 

Analisar sistematicamente a direção que damos aos nossos conceitos e 
ideias, sem desdenhar dos processos históricos; verificar os seus 
desdobramentos no presente e, sobretudo, ter capacidade crítica e de 
autocrítica para definir (ou revisar) nossas formas de atuação e nossos 
métodos de intervenção na realidade para construirmos futuros, são 
procedimentos fundamentais para nortear nossas reflexões e práticas e 
para criar novos processos museais criativos, inclusivos e afirmativos. 
Por isso, considero discutir a noção de «museu-processo» de Rússio 
como um exercício fulcral para expandirmos as possibilidades dos 
estudos teóricos e das práticas museológicas no Brasil. (RANGEL, 2019, 
p.133) 

 

Assim, da perspectiva da história do campo da Museologia, ensejamos com a 

pesquisa contribuir com a formação de uma nova camada de interpretações sobre duas 

instituições museológicas ligadas à ciência e tecnologia que despontaram durante o 

século XX no Estado de São Paulo, bem como oferecer olhar adensado sobre a relação 

dialética de construção da teoria e prática museológica proposta por Waldisa Rússio. 

Para a construção da afirmação acima apresentada, a metodologia empregada 

no trabalho se concentrou na constituição de arcabouço teórico a partir das referências 

da História da Museologia, Teoria Museológica, Sociomuseologia e História da Cultura, 

sobretudo durante a segunda metade do século XX. Os alicerces teóricos constituídos a 

partir da bibliografia embasaram a construção de olhares para a investigação documental 

do Fundo Waldisa Rússio, da documentação da Fundação Escola de Sociologia e 
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Política de São Paulo e da Estação Ciência presente no Parque Cientec. Aliadas às 

fontes arquivísticas, somaram-se entrevistas com Heloísa Barbuy, Lêda Rejane, Marília 

Xavier Cury e Carla Gibertoni Carneiro. 

Os capítulos que decorreram, são o resultado das sistematizações e conexões 

possíveis de serem estabelecidas a partir do citado arcabouço. Assim, em Capítulo 1 - 

Engrenagens da memória: delineamentos da Museologia a partir da década de 1970 em 

sua primeira parte, intitulada Gaveta dos Guardados: o Arquivo de Waldisa Rússio, 

buscamos apresentar a trajetória profissional de Waldisa Rússio em diálogo com as 

questões inerentes ao campo da Museologia e da preservação patrimonial no Brasil entre 

as décadas de 1970 e 1990. Neste segmento, também situamos o leitor acerca da 

principal fonte documental do trabalho representada pelo Fundo Waldisa Rússio 

presente no Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. 

O fundo documental em processo de organização, é o segundo maior conjunto 

salvaguardado pela instituição e tem oferecido um profícuo lócus de investigação do 

pensamento da museóloga paulista, bem como de aspectos ligados às instituições e à 

formação profissional no campo da Museologia nacional e internacional. A partir do 

Fundo Waldisa Rússio e da documentação gerada pelo Curso de Museologia da 

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, uma série de trabalhos sobre a 

obra da museóloga e seus projetos profissionais têm sido produzidos. Constatamos que 

há uma importância capital nos trabalhos de preservação, organização e disponibilização 

de documentos que remetem à memória da Museologia, os quais têm tornado possíveis 

a emergência de novas interpretações sobre a história da teoria museológica brasileira. 

No caso da obra de Rússio, é relevante a produção que se debruça sobre as formulações 

teóricas e suas reverberações no campo de atuação dos museus, das quais as 

pesquisas têm embasado e criado elementos para a afirmação de um pensamento 

museológico que já nasce ancorado em uma perspectiva social. 

A partir das análises bibliográficas e da própria documentação arquivística 

consultada para este trabalho, endossamos as interpretações de autoras como Inês 

Gouveia (2018) e Vânia Maria Brayner Rangel (2019; 2021) no que se refere ao 

embasamento teórico do fato museal. O mesmo, que a priori, teria sido associado ao fato 

social de Durkheim, principiou a ser questionado, tendo em perspectiva as bases 

positivistas que engendram essa proposição, as quais se opõe à perspectiva processual 

e histórica a partir da qual Waldisa Rússio produz seu pensamento. 

Acrescentamos ainda que nos últimos anos, a leitura sobre outras concepções 

basais para a Museologia a partir do pensamento de Waldisa Rússio tem se consolidado 

e se desdobrado a partir dos estudos sociomuseológicos, dos quais destacamos o 

reconhecimento do museólogo enquanto trabalhador social, o conceito de museu-
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processo e da ideia da utopia. 

Assim, a leitura que realizamos levando em consideração os três princípios 

elencados acima nos permite concordar com as autoras de que há uma inclinação teórica 

voltada às correntes de pensamento caraterística de intelectuais da esquerda, 

comprometidos com concepção humanista do pensamento e do seu fazer profissional. 

Este conjunto de conceitos, interpretações e escuta dos profissionais envolvidos 

nos permitiram adensar a hipótese de que as reflexões engendradas por Rússio 

estabelecem diálogos com as proposições do filósofo e educador Paulo Freire, no qual 

a utopia humanista detém um lócus potente para sua construção nos processos 

comunicacionais que se dão no campo da educação. A hipótese se coloca durante a 

construção do primeiro capítulo e é aprofundada após a investigação dos casos do 

Museu da Indústria e Estação Ciência, permitindo uma trajetória de aproximações entre 

preceitos da Pedagogia do Oprimido e do pensamento de Waldisa Rússio. 

Não obstante, em 1.2. Caminhos da teoria museológica: do ICOFOM à 

Sociomuseologia, apresentamos interpretação dos debates trilhados em prol da 

consolidação da Museologia enquanto campo de conhecimento independente, situado 

no âmbito das Ciências Sociais Aplicadas. Percorremos brevemente documentos 

referenciais e leituras acerca da criação do ICOFOM e os objetivos pretendidos para 

este, olhamos também para os documentos produzidos a partir dos encontros 

estimulados pela atuação da UNESCO e ICOM em favor dos debates entre profissionais 

durante a segunda metade do século XX. Interessou-nos sobretudo as discussões e 

proposições de atores do campo da Museologia que possibilitaram a afirmação da 

mesma enquanto campo de conhecimento. Ancorados na percepção de que Museu da 

Indústria e Estação Ciência nascem da perspectiva construída neste momento de que o 

objeto da Museologia vai para além dos princípios colecionistas constituídos 

institucionalmente sobretudo no século XIX e se afirma o paradigma que reconhece o 

objeto da Museologia na relação sintetizada pelo fato museal de Waldisa Rússio. 

Com a reconstituição dos caminhos institucionais percorridos pelo Museu da 

Indústria e Estação Ciência no Capítulo 2, ainda que permeados por lacunas a serem 

preenchidas, buscamos a percepção da dialética construtiva da teoria e prática as quais 

nos permite afirmar que as experiências são desde o princípio assentadas na concepção 

da Museologia enquanto ferramenta de desenvolvimento social, fortalecimento 

comunitário, aposta na construção racional da utopia, inclusão de públicos 

marginalizados e de processos de musealização ancorados nas questões do presente, 

comprometidos com a elaboração de um futuro mais equânime e desenvolvimento 

ancorado em percepção humanista. 

Tais características presentes no Museu da Indústria e Estação Ciência são os 



 
155 

principais pilares identificados nos projetos museológicos e seus respectivos 

desenvolvimentos que nos permitem confirmar a hipótese de que apresentam conceitos 

fundantes para a escola de pensamento sociomuseológica, se compararmos com os 

princípios norteadores da mesma: 

A Sociomuseologia não é uma nova forma de denominar a Nova 
museologia, mas antes deve ser compreendida como uma a abordagem 
multidisciplinar do fazer e do pensar da museologia, entendida como 
recurso para o desenvolvimento sustentável da humanidade, assente na 
igualdade de oportunidades e na inclusão social e económica, tendo por 
base a interdisciplinaridades com as demais áreas do conhecimento. 
(...) 
Por seu lado a Sociomuseologia reconhece-se como uma parte 
considerável do esforço de adequação das estruturas museológicas aos 
condicionalismos da sociedade contemporânea, e por outro lado, como 
a construção de um diálogo para lá da museologia profissional, também 
feita por e para museólogos. (MOUTINHO, PRIMO, 2020, p.27-30). 

 

A partir das premissas acima elencadas, o capítulo tem início com o caso do 

Museu da Indústria a partir das discussões apresentadas na tese de doutorado de 

Waldisa Rússio, Um Museu da Indústria em São Paulo. O trabalho acadêmico se propôs 

a construir projeto museológico exequível voltado à preservação da memória do 

processo industrial e inaugurou as questões que seriam objeto de projetos e ações do 

Museu da Indústria em seu processo de implantação durante os anos 1980. A partir da 

exposição do projeto museológico desenvolvido na pesquisa acadêmica, adentramos na 

trajetória institucional que se iniciou em 1979 e apresentou desdobramento até 1987. 

A partir da análise do texto da tese de doutorado e das ações que construíram a 

trajetória de implantação do Museu da Indústria, destacamos enquanto pontos 

relevantes o seu conceito gerador, expresso pelo “museu-processo e obra aberta”, a 

proposta de musealização do processo de industrialização em constante 

desenvolvimento e a implementação em múltiplas sedes com diferentes propostas 

organizacionais. O objetivo desta estrutura museológica projetada estaria em uma 

interpretação do processo industrial cujo significado pode ser sintetizado no excerto a 

seguir: a industrialização é, em si, um MEIO, não uma finalidade; desejável é o bem estar 

do homem e da sociedade (RÚSSIO, 1980, p.117). 

Ainda elencamos o desenvolvimento das Oficinas Infantis, enquanto proposta de 

comunicação museológica baseada em concepção educacional amparada sobretudo na 

experimentação dos fazeres industriais. Além das edições das Oficinas Infantis, 

lembramos da exposição temporária “O trabalho do Deficiente: Realidade e 

Potencialidade”. A mostra realizada em parceria com o SESC-SP, afirma a questão do 

trabalho enquanto elemento basilar para a cadeia operatória do Museu da Indústria e 

servirá de campo para discussão sobre a inclusão dos debates acerca dos marcadores 
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da diferença na instituição. 

Da perspectiva da preservação e aquisição de acervos, lembramos que a 

instituição não priorizava a coleta de maquinários e objetos ligados ao fazer industrial, 

sua ação estaria sobretudo in loco, nas indústrias e fábricas em funcionamento ou em 

processo de desativação e através da metodologia de referenciamento, sistematizadas 

nos bancos de dados e centros de referência e criação propostos. 

Os centros de referência ou de criação são abordados tanto no projeto do Museu 

da indústria quanto da Estação Ciência, os quais preconizavam um lócus de ensino e 

produção em torno da questão vivenciada na unidade do Museu. O objetivo residia no 

desenvolvimento de novas tecnologias e experimentações científicas, as quais podemos 

interpretar enquanto forma de representação aplicada de uma Museologia que é 

compreendida enquanto engrenagem para a construção do futuro almejado e pactuado 

coletivamente. 

Esses centros de criação, como o caso do Centro de Conservação e Restauro de 

Têxteis a ser implementado na unidade do Museu da Indústria na Fábrica de Tapetes 

Santa Helena ou o Núcleo de Desenvolvimento de fontes de energia renováveis no 

Museu do Açúcar e do Álcool - MI, dão visibilidade a outra questão nodal dos projetos 

que se referem à proposição de enquadramentos jurídicos e administrativos que 

garantissem a sustentabilidade dos museus sem que dependessem integralmente do 

repasse financeiro proveniente da administração direta. 

Por fim, o método processual aplicado ao Museu da Indústria também foi 

gradualmente sendo amadurecido na trajetória profissional e acadêmica de Waldisa 

Rússio. Conforme explicitado no primeiro capítulo Engrenagens da memória: 

delineamentos da Museologia a partir da década de 1970, rememoramos que em sua 

atuação enquanto Diretora Técnica do Museu da Casa Brasileira. Durante os anos que 

precederam a inauguração da instituição, foram realizados uma série de seminários e a 

publicação intitulada Boletins que buscavam publicizar os debates constitutivos do novo 

Museu. No Museu da Indústria, o processo de implantação também não espera a 

abertura das portas, a proposta do projeto museológico é apresentada ao mesmo tempo 

em que se faz, se testa e experimenta novos públicos. 

Concluímos que o museu-processo se consolidou enquanto perspectiva teórica 

e abordagem metodológica de interpretação e enquadramento das referências 

patrimoniais comprometidas com a alteração de perfil imobilista das memórias que os 

museus frequentemente assumiram durante a sua história. O museu-processo enquanto 

método para a gestão da cadeia operatória museológica, possibilita a afirmação do 

comprometimento institucional com a atualização de suas narrativas a partir do presente, 

ao mesmo tempo que afirma politicamente o papel social dos museus enquanto agentes 
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comprometidos com a mudança das problemáticas sociais contemporâneas. 

Assim, o museu-processo apresentado no Museu da Indústria, se imbrica nas 

percepções construídas no pensamento de Rússio (1989, In: BRUNO, 2010a, v.I) acerca 

do papel da Museologia na construção identitária a partir do patrimônio cultural. Para 

Rússio, a construção identitária dos grupos deve ser encarada enquanto processo 

dinâmico, nos quais os indivíduos se reconhecem e reconhecem as imagens que criam 

de si. Quando essa relação se dá a partir do fato museológico, pretende-se que o museu 

possa alimentar os processo de reconhecimento, preservação e comunicação da 

identidade dos grupos, de forma que ela possa ser tratada a partir do binômio da 

permanência e da reconstrução dialeticamente (1989, In: BRUNO, 2010a, v.I, p.184). O 

museu-processo é conceito chave para que possamos pensar nos museus enquanto 

lócus de produção e de comunicação acerca dos discursos identitários carregados pelos 

bens culturais preservados, no qual os sujeitos enquanto agentes históricos possuem 

abertura e papel ativo na reconstrução das narrativas produzidas sobre eles mesmos de 

forma contínua. 

Portanto, é necessário ressaltar que a potência do museu-processo não está 

apenas da atuação dos museus enquanto agentes de transformação, mas também na 

sua relevância social no desejo de impulsionar processos críticos de reflexão, cujo 

resultado esperado seria a conscientização sobre as situações limites e a possibilidade 

de transformação através do trabalho dos sujeitos. Há nessa proposição um lugar de 

autonomia do indivíduo, no qual o Museu é o agente impulsionador de processo de 

apropriação do devir histórico e social das comunidades. 

Ainda no segundo capítulo, tratamos do caso da Estação Ciência, no qual 

analisamos os projetos de implantação e desdobramentos dos mesmos até meados de 

1987. Destacamos com a análise realizada a questão ainda pouco explorada em relação 

à presença de Waldisa Rússio no âmbito dos museus de ciência e tecnologia. A partir 

do percurso da presente dissertação percebemos que as principais proposições teóricas 

as quais engendrou puderam ser teoricamente elaboradas e experimentadas no Museu 

da Indústria e na Estação Ciência. Associação que poderá garantir investigações 

frutíferas no que tange a esta tipologia de museus no Brasil. 

A Estação Ciência cujo processo de implantação se deu entre 1986 e 1987, 

apresenta em seu projeto museológico e ações derivadas a proposição de construção 

de uma nova ação no campo da difusão científica ensejada pelo CNPq e materializadas 

pelo discurso museológico da instituição. Estes movimentos paralelos de discussão 

acerca da necessidade de ampliação das políticas de comunicação científica e da 

renovação das perspectivas museais, permitiram o ensejo de um museu baseado na 

tipologia dos centros de ciência, cujo objetivo estava no estabelecimento de instituição 
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voltada à comunicação da ciência enquanto elemento construtivo da vida cotidiana, de 

forma que o acesso promovido a dimensão da produção do conhecimento científico pela 

Estação Ciência deveria estar notadamente assentado em princípios democráticos. 

Sobre o Museu, destacamos enquanto princípios norteadores a aplicação do 

método interdisciplinar inerente ao campo da Museologia através dos profissionais 

envolvidos, bem como na narrativa curatorial e museológica que se consolidou. As áreas 

de conhecimento tratadas de forma integrada e a partir de perspectiva atrelada aos 

fenômenos do cotidiano são o reflexo da aplicação da interdisciplinaridade na 

Museologia. 

Ainda em relação ao discurso curatorial, lembramos da opção por narrativas 

construídas mediante instrumentos, experimentos, imagens e a ativação dos sentidos. 

Os textos se apresentam de forma diminuta com o intuito de facilitar a apreensão do 

conteúdo trabalhado, pretendendo a inclusão do público diverso frequentante do espaço. 

Ponto nodal identificado na Estação Ciência é a percepção em relação ao papel 

da educação museal. Os monitores são identificados no projeto museológico como parte 

inseparável do programa museológico e museográfico da instituição. Profissionais 

especialistas deveriam estar aptos a conduzir o visitante pelo espaço de forma a 

estabelecer diálogos críticos e reflexivos sobre os temas tratados pelo Museu. A 

autonomia do visitante no espaço é ponto que não deveria se perder de vista, tanto no 

que diz respeito ao trajeto que optaria fazer, quanto à narrativa que acessava na Estação 

Ciência. 

Por fim, lembramos que a Estação Ciência busca dispor sobre os fenômenos 

científicos a partir do argumento destes enquanto artefato cultural complexo, o qual não 

deve ser interpretado enquanto verdade absoluta e inquestionável. Trata-se de 

impulsionar a reflexão crítica sobre a produção científica, bem como endossar sua 

percepção enquanto processo e diálogo em constante construção pelas universidades, 

indústrias e técnicas populares. 

Encerramos o trabalho com o Capítulo 3 - A fabricação da utopia, no qual 

buscamos estabelecer os diálogos entre Museu da Indústria e Estação Ciência, o 

paralelo resultou na construção de pontes entre os conceitos elaborados nas duas 

instituições e o pensamento do educador Paulo Freire. Em ambos os Museus, 

verificamos a aplicação da utopia humanista, a qual pretende a desconstrução dos 

sistemas de opressão e de desigualdade que acometem as sociedades a partir de projeto 

e práxis. 

Os conceitos freireanos aplicados ao Museu da Indústria e Estação Ciência, nos 

permitem afirmar uma proposição específica no âmbito da teoria e prática museológica 

durante a segunda metade do século XX, nas quais interpretamos presença substancial 
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do pensamento do educador nas proposições de Rússio. Atividades educativas, 

exposições e publicações desenvolvidas a partir do Museu da Indústria e Estação 

Ciência se enquadram no âmbito das ações identificadas com a mais tarde denominada 

Museologia Social ao buscarem nos indicadores de memória que as engendram o lócus 

de tematização para lidar com questões que estão situadas no âmbito do local até o 

desejo maior da realização da utopia humanista. 

É na proposta de admissão de operários enquanto educadores, na relação direta 

entre trabalhadores e público visitante no espaço expositivo, no discurso de dignif icação 

do trabalho manual e de massa, no incentivo de uma comunicação museológica 

arraigada na autonomia e experimentação, no acolhimento de crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade social que se converte em processo educacional que 

interpretamos a realização de uma Museologia arraigada em sua potência e relevância 

social. 

Ao mesmo tempo, os casos são temas das investigações acadêmicas e matéria 

das reflexões teóricas que serão sistematizados pela própria Waldisa Rússio. Tais 

análises nos permitem localizar o afinamento desta produção com as especificidades 

que identificaram a escola de pensamento da Sociomuseologia a partir dos anos 2000. 

Tal enquadramento nos coloca diante da leitura de uma produção teórica de Rússio 

arraigada desde o princípio no reconhecimento da relevância social dos museus para o 

desenvolvimento e da superação de situações que produzem um cenário de indignação 

por parte daqueles que observam e desejam a superação das situações que colocam 

grupos em situações limites. 

Concluímos a presente dissertação com a expectativa de termos contribuído com 

a investigação do pensamento de Waldisa Rússio, ao situar sua produção no âmbito das 

correntes teóricas e de ações da Sociomuseologia e da Museologia Social, as quais, em 

nossa interpretação, se constroem processualmente e dialeticamente ancoradas em 

princípios experimentados também pelo educador Paulo Freire no ato comunicacional 

que é a educação. Não obstante, enfatizamos com as proposições implementadas e 

analisadas a partir dos projetos museológicos do Museu da Indústria e Estação Ciência 

um lócus de atenção em relação a trajetória de instituições que nascem e se 

desenvolvem no contexto de experimentação e alargamento dos métodos empregados 

nos fenômenos museológicos em prol da afirmação de sua relevância e potência social. 

Assim, verificamos o exercício explorado nos dois Museus de uma musealidade centrada 

em processos e fenômenos. 

Por fim, Museu da Indústria e Estação Ciência, a partir de seus projetos e 

caminhos trilhados são exemplos palpáveis da potente aproximação da dimensão teórica 

e aplicada da Museologia, nos apresentando métodos e indicações palpáveis no 
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contemporâneo das possíveis leituras que podem ser realizadas a partir das elaborações 

teóricas comprometidas com a Sociomuseologia.
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APÊNDICES 

 

Apêndice A 
 
 

Entrevista de Heloisa Barbuy para Paula Talib Assad 

Tipo de áudio: Entrevista Duração: 51min47s 

Entrevistadora: Paula T. Assad Entrevistada: Heloisa 

Barbuy Transcritor: Frederico Amatte 

Data transcr.: 21 de julho de 2021 

 
 

Paula: Estamos aqui com a professora Heloisa Barbuy, dia 16/07/2021, às 15h. Essa 

entrevista é para o projeto de Mestrado, para minha dissertação de mestrado e eu queria 

pedir a autorização para gravar a fim de transcrição. 

Heloisa: Sim, está autorizado, Paula. Pode gravar. 

 
Paula: Obrigada, Heloisa. Eu queria pedir uma breve apresentação sua, da sua trajetória 

pessoal, formação profissional, uma coisa bem breve mesmo, pra situar esse lugar de 

fala que você vai trazer. 

Heloisa: Eu sou de São Paulo mesmo, capital. Eu fiz minha graduação na Faculdade de 

Direito USP do Largo São Francisco, depois eu fui parar na Museologia, mas entre uma 

coisa e outra eu tive também uma passagem por Literatura Brasileira na USP, cheguei 

até a fazer vestibular. Eu fiz um ano como ouvinte, depois eu comecei, mas depois eu 

realmente me encaminhei para a Museologia, fui para o Instituto de Museologia e ali foi 

o começo do encontro profissional, do vocacional, digamos, e eu estou até hoje na área. 

E também tenho, na verdade, um forte conteúdo de História. A própria Museologia pra 

mim é uma coisa muito associada à História, eu sempre tive muito interesse por História, 

história de São Paulo, mesmo quando eu fazia Direito, era advogada jovem, eu tinha 

muito interesse por História. Aliás, na verdade, foi o interesse por história de São Paulo 

que me levou a procurar a área de Museologia, mas chegando na área de Museologia é 

claro que um horizonte mais amplo se abriu, mas sempre permaneceu essa ligação entre 

História e Museologia Para mim são as minhas áreas mesmo de atuação e de 

conhecimento. 

Paula: Muito legal! Professora, eu queria perguntar, como foi ou quando foi esse seu 



 
172 

primeiro contato com essas ideias do Museu da Indústria? Nessa perspectiva da 

Museologia, dessa sua entrada na Museologia, como foi esse primeiro contato? Essas 

questões industriais em relação à Museologia. 

 
Heloisa: Eu não sei dizer exatamente um momento em que isso entrou no meu horizonte, 

porque como eu tinha esse interesse por história de São Paulo e eu tinha muito 

referencial já no Benedito Lima de Toledo – que viria muitos anos depois a ser meu 

orientador, mas que eu nem conhecia – e o Dr. Ernani Silva Bruno. Eu tinha lido todos 

aqueles três volumes de História e Tradições na Cidade de São Paulo e nessa obra do 

Ernani Silva Bruno, o terceiro volume é muito voltado pra esse processo de 

industrialização de São Paulo em uma perspectiva cultural. Então, quando eu entrei na 

Museologia, não sei dizer exatamente em que momento, mas, inclusive a Waldisa tinha 

um caderninho de capa marrom – eu ainda tenho esse caderninho aqui, você já deve ter 

visto, você conhece, não é? – do Museu da Indústria. E ela dava para gente essas coisas, 

então eu tenho essa lembrança de ela trabalhar na Secretária da Indústria, de ela ter 

esse interesse, de ela ter feito a tese nessa área trazendo para o museu esse tema da 

industrialização de São Paulo, da indústria em São Paulo. E isso me interessou muito 

porque o próprio Ernani Silva Bruno e o Benedito, embora fosse uma coisa que naquele 

momento ainda jovem e ingressante eu não visse com clareza, eles trabalham muito 

numa perspectiva concreta, material, das transformações da cidade ou da vida na 

cidade, do cotidiano na cidade no caso do Ernani, e o museu é o lugar para você trabalhar 

essa história em que as transformações materiais ocorrem (e culturais). Então, eu acho 

que eu senti de imediato muita afinidade com a perspectiva da Waldisa em relação a 

esse tema. E realmente, a visão de que o lugar para fazer isso seria o museu aconteceu 

depois de eu entrar no Instituto de Museologia – claro que eu já estava procurando 

alguma coisa. Eu também tinha isso em mente quando vi que tinha que fazer estágios, 

e eu acabei não fazendo estágio no Museu Paulista, mas eu tinha uma ideia de ir para 

MIS ou para o Museu Paulista porque eram os dois onde, no meu entender, havia um 

conteúdo de história de São Paulo, que era onde eu queria chegar. 

Paula: Professora, como foi um pouco esse seu contato com o Instituto de Museologia? 

Você falou um pouquinho no começo, mas eu queria saber um pouco mais das suas 

lembranças, de como foi. 

Heloisa: Eu vou te dar as minhas lembranças, mas sempre relativizando muito, porque 

mesmo naquele dia do nosso seminário – aquele dia anterior em que você coordenou a 

mesa, e muito bem por sinal, eu gostei muito dos seus comentários– houve memomentos 

que eu fiz algumas confusões, sabe? Eu estou na dúvida em relação a alguns pontos. 
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Então a lembrança é sempre um pouco traidora, mas eu vou te dar as minhas 

lembranças. Como eu andava em busca de alguma coisa, procurando coisas de 

interesse que me fizessem vibrar, eu fui fazer alguns cursos: eu fiz um curso de História 

da Arte no MAC, por exemplo; eu fui fazer o curso de oficinas de gravura em metal no 

Museu Lasar Segall. Eu fiz isso lá, eu nem lembro por quanto tempo, mas frequentei o 

curso que era oferecido. E eu lembro que lá – eu já interessada em museus, já 

procurando alguma coisa nesse sentido – foi lá que eu vi uma revista, eu não sei dizer 

que revista era, mas que falava dessas possibilidades, que eu vi pela primeira vez esse 

tema Museologia, que eu nem sabia que existia, e vi as possibilidades de cursos, entre 

eles o curso do Instituto de Museologia. Se não me engano, foi na Secretaria do Museu, 

algum lugar que eu fui fazer uma inscrição e tinha essa , e vi e pensei: “olha, acho que 

eu vou procurar isso aqui, vamos ver se é interessante”. Aí eu me inscrevi, fui fazer isso 

lá na Fundação Escola de Sociologia e Política e foi aí que tudo começou para mim na 

área. 

Paula: Eu não sei se ainda nessa época no Instituto de Museologia, o curso né, a priori 

quando começou o curso de Museologia, ele tinha três módulos, ele ainda era assim? 

Heloisa: Era assim, eram três módulos. Eram especializações, mas havia uma 

correspondência com créditos de Mestrado, que era uma solução que a Waldisa estava 

conseguindo para a coisa funcionar. Mas a gente, ao final de cada ano, recebia um 

certificado. Eu tenho esses certificados, eu não olhei isso, não sabia que você ia me 

perguntar isso, mas eu lembro que tinha, sim, qual era a especialização que a gente 

recebia. Um acho que era Pequenos Museus, tinha uma especialidade lá, eu posso 

depois olhar pra você, se você quiser89. 

Paula: Tinha um que era de Museu de Ciência e Tecnologia, né? 

 
Heloisa: Eu acho que sim. Deixa eu marcar aqui, se eu conseguir...Eu sei onde está, é 

que está tão difícil atualmente. Eu acho que tinha um que era, sim, de Museu de Ciência 

e provavelmente foi nesse ano, nesse módulo, que eu fiz o estágio na Estação Ciência. 

Paula: Ah, você estagiou na Estação Ciência também? 

 
Heloisa: É, eu estagiei. Eu comentei aquele dia, na área de História, a Waldisa me pôs 

na área de História. É engraçado, eu não tenho muita coisa dessa época, sabe? Assim, 

                                                
89  Verificado posteriormente à entrevista: os três certificados recebidos, correspondentes aos anos de 1985, 
1986 e 1987, trazem as seguintes referências, respectivamente: “ESPECIALIZAÇÃO EM MUSEOLOGIA: Curadoria 
Museológica e Pequenos Museus. Serviços Educativos”; “ESPECIALIZAÇÃO EM MUSEOLOGIA: Conservação 
Museológica. Museus de Arte”; ESPECIALIZAÇÃO EM MUSEOLOGIA: Museus de Ciência, Indústria e Técnica”. 
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de registros realmente dessa época, mas eu tenho uma convicção de que eu fiz isso 

como estágio de 60 horas, estágio obrigatório, cada módulo tinha a obrigatoriedade de 

você fazer um estágio em museu, de 60 horas, eu acho que eu fiz esse estágio na 

Estação. Eu trabalhei lá, isso eu tenho certeza [risos] e era na área de História. Você 

quer que eu fale sobre isso? 

Paula: Sim, sim. 

 

Heloisa: a Waldisa estava ainda montando a Estação Ciência, quando eu comecei a me 

envolver. Eu acho que não estava nem inaugurado, que eu me lembre. Eu tinha 

realmente contato, além da Waldisa, com a Márcia Ribeiro e a Marília Cury, porque elas 

estavam sempre junto com a Waldisa. Eu não sei se... é porque naquele dia do 

seminário, eu vi as outras pessoas que também trabalharam lá, mas eu não tinha uma 

lembrança muito clara. Eu sei que tinha muita gente, muita gente mesmo, porque cada 

módulo científico tinha os professores e os estudantes, era um projeto muito grande. Eu 

me lembro de estar com a Waldisa no escritório do CNPq, aqui na Av. 9 de Julho, sentada 

com ela numa sala de espera, são lembranças muito fragmentárias. Agora, a atividade 

era a seguinte: até a Amanda Tojal lembrou aquele dia com mais detalhes do que eu 

tinha comentado, mas era como ela descreveu mesmo. Cortinas enormes de plástico, 

como se fossem, cabem aquela expressão, “As Cortinas do Tempo”. No caso, eram 

literalmente Cortinas do Tempo. Todas representavam a Praça da Sé, desde o Largo da 

Sé até a Praça da Sé atual, em diferentes momentos e conforme a gente ia puxando as 

cortinas, ia avançando no tempo e na configuração da Praça da Sé ao longo do tempo. 

Não sei quantas cortinas seriam, talvez umas seis, era um certo número. E a função da 

gente – que era o que eu fazia, era uma monitoria – era receber os grupos que viessem 

ou mesmo pessoas sozinhas, acho que era de hora em hora, tinha alguma regra ali, mas 

aí a gente fazia uma apresentação, ia explicando a iconografia de cada fase, aí abria a 

cortina e falava “depois aconteceu isso, aconteceu isso”, as mudanças urbanas da Praça 

da Sé ao longo do tempo. Agora, acredito que era ao lado ou era muito perto, da parte 

de Biologia, que também foi lembrada aquele dia, mas não por mim, que tratava de dos 

pássaros, com os cantos dos pássaros. Eu adorava! Porque eu sempre gostei de História 

Natural, eu adorava aquilo também, sabe? Eu vibrava com aquilo tanto quanto com a 

parte de História e até hoje eu tenho dois cartazes que eram distribuídos lá, que eram 

sobre aves urbanas. Não sei se você já viu isso, já? 

Paula: Eu acho que eu já vi o projetinho, o rascunho da Waldisa sobre, mas não o cartaz 

em si. 

Heloisa: Eu tenho esses dois 
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cartazes. Paula: Ah, que legal! 

Heloisa: Se vocês quiserem eu posso fotografar, dou as medidas90. Eles trazem as 

ilustrações dos pássaros, das aves que havia em São Paulo. Acho que a maioria deve 

existir ainda. E isso ajudava muito; até hoje, você sabe que as vezes eu olho? Aparece 

um passarinho aqui que eu não conheço, eu olho lá pra ver o nome [risos]. Era 

maravilhoso, maravilhoso. Eu lembro também na Estação Ciência quando chegou um 

CD, sabe? Era uma novidade, nem sei se já chamavam assim de CD, mas que iria 

substituir o disco long-play e puseram lá pra tocar, era uma super novidade e estava 

sendo apresentada lá, na Estação Ciência. 

Paula: Em que ano foi a sua entrada lá, professora? Você lembra? 

 
Heloisa: Eu fiz o curso de Museologia de 1985 a 1987 e, se é como eu estou pensando, 

eu devo ter estado lá...em que ano inaugurou a Estação Ciência? 

Paula: 1987. 

 
Heloisa: É, então foi em 1987, provavelmente. 

 
Paula: Ah, então você pegou realmente o comecinho de tudo? 

 
Heloisa: Sim, ainda não tinha inaugurado. Quando eu entrei, estava perto da abertura, 

que aconteceu logo depois. Assim, eu era do grupo que fazia as monitorias lá, na 

abertura da Estação. 

Paula: Nos projetos, fala-se muito dessa importância do monitor na Estação Ciência, a 

Waldisa ressalta muito o papel ativo e você teve formações? Você lembra desse 

processo? Como é que foi essa coisa formativa entre vocês? 

Heloisa: Eu não lembro, eu conversava muito com a Waldisa sempre, não só sobre isso. 

Eu lembro muito da Márcia e da Marília, eu não lembro assim claramente, mas com 

certeza deram orientações pra nós, porque também não era só eu; eu ficava um horário, 

depois em outro horário vinham outras pessoas, mas eu nem me lembro quem eram. 

Engraçado isso, eu até me assustei quando comecei a perceber que as lembranças são 

muito vagas e fragmentárias, sabe? Se dependesse de mim... (e eu trabalho tanto com 

isso, adoro achar uma fonte rica que descreve as coisas [risos]), mas se depender de 

mim as lembranças são muito subjetivas. 

Paula: É, faz muito tempo! 

 

                                                
90  Informações acrescentadas posteriormente à entrevista: dimensões dos cartazes: 63 x 44 cm; reproduções 
em anexo. 
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Heloisa: Mas eu acho que eu deveria lembrar melhor, mas as minhas lembranças são 

talvez mais sentimentais e subjetivas do que da forma de aprendizado. Lembro que era 

um projeto muito grande, a sensação que eu tive, de que era um projeto muito grande, 

muito de ponta para nossa realidade e cumpria a função maravilhosamente, porque era 

muito interessante, muito instigante. Hoje existem muitos desses centros de ciência, o 

próprio Catavento, que é muito bem feito na minha opinião. Mas naquela época, eu não 

conhecia isso, sabe? Talvez ouvisse falar, lesse coisas, mas nunca tinha visitado coisas 

desse tipo, que visitei depois, mas não tinha naquela época visitado um desses centros 

de ciências para jovens, para crianças, para estudantes. Então foi uma coisa muito 

arrojada eu acho, eu fico impressionada hoje como a Waldisa tinha essa condição de 

estar numa estrutura dessas, de um CNPq, e fazer esse projeto. E acho até que talvez 

muitas pessoas não saibam que foi ela quem criou a Estação Ciência. A história da 

instituição, acho que essa parte inicial que coube a ela, que foi tão arrojada, acho que 

ficou bastante obscurecida. Uma vez eu até mandei uma mensagem para um professor, 

um professor ótimo, que vi na televisão fazendo comentários sobre a Estação Ciência e 

vi que ele não sabia que a Waldisa tinha fundado, eu então mandei a informação. E ele 

agradeceu. 

Paula: Sim, isso é comum mesmo. A gente vê nas documentações, isso não aparece 

assim, ela como essa concebedora do projeto museológico. 

Heloisa: Mas era mesmo, viu? Para nós ela era a grande liderança, ela não estava ali 

fazendo só uma parte, sabe? Ela era a conceptora mesmo, ela coordenava, a 

coordenação geral do pessoal era dela, sabe? Era fantástica. 

Paula: Professora, como você sente essa reverberação – você que integrou esse momento 

– você se lembra como foi esse processo da inauguração? Como essa instituição foi sentida 

no cenário museológico paulista? E olhando a partir da sua experiência hoje, olhando pra 

trás, como você lê esse projeto? 

Heloisa: Eu fiquei com uma sensação muito positiva, eu acho que foi um acontecimento 

muito positivo e foi bem recebido. Eu acho que foi um sucesso! E nem podia ser diferente, 

era muito interessante, muito legal. Acho que hoje até tem muitos lugares que tem isso, 

mas aquela experiência de encostar na máquina e o cabelo ficar de pé, sabe? Tudo isso 

tinha na Estação Ciência de forma inovadora para o nosso cenário. 

Paula: Você falou dos CDS, que era algo que eu não tinha acessado ainda, falou dessas 

inovações, você lembra de mais projetos ou atividades que tenham sido desenvolvidas 

que você participou? Na documentação a gente vê a Waldisa com muitas ideias, 

atividades e materiais de apoio, mesmo no espaço museológico, objetos educativos pra 
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usar com as crianças. Você tem essa lembrança desses recursos? 

Heloisa: Não, a não ser esses cartazes que te falei. E lembro disso, não materiais assim 

para uso acessório, mas essas gravações de cantos de pássaros, que era uma coisa 

também que eu já tinha na minha experiência porque quando eu era criança, tinha um 

disco aqui na minha casa de cantos de pássaros, era deu m pesquisador que tinha 

viajado pelo Brasil e meu pai comprou esse disco, acho que ele até conhecia esse 

pesquisador. E eu já tinha esse encanto com a gravação de cantos de pássaros e aí 

chego na Estação Ciência e tinha as gravações dos cantos de pássaros, eu me lembro 

muito dessa parte. Eu lembro assim de forma geral, era um ambiente muito amplo, muito 

aberto, porque era uma antiga fábrica. Isso também eu acho que era inovador, usar um 

edifício de fábrica para fazer um museu de ciências. Isso eu me lembro que era um ponto 

importante para a Waldisa, e que nós achávamos muito bacana, por ser um espaço 

assim aberto e uma edificação de fábrica, que é uma coisa familiar no ambiente de São 

Paulo. Muitas crianças pobres a gente via, entravam lá sem inibição, entende? As 

pessoas chegavam e entravam, era muito fácil, não tinha barreira para entrar, era um 

lugar acolhedor, não parecia complicado, era interessante, Haviam muitas crianças que 

entravam assim por curiosidade, visitavam, tinham todas aquelas experiências. Isso era 

um ponto muito importante, disso eu lembro. 

Paula: O público era sobretudo, então, infantil e familiar? 

 
Heloisa: Familiar eu não sei, eu lembro de crianças sozinhas mesmo, crianças que 

vinham por transporte coletivo, eu acho que era perto do trem, eu não sei, era perto de 

transporte. 

Paula: Perto da Estação da Lapa, né? 

 
Heloisa: É! Crianças que chegavam sozinhas mesmo e entravam. Isso eu lembro bem 

assim, como se fossem cenas, sabe? E isso era um ponto muito importante, 

principalmente na filosofia da Waldisa, de se fazer uma coisa tão aberta e atrativa. 

Paula: Professora, olhando para trás e com a sua relação próxima com a Waldisa nesses 

debates, você se lembra das questões teóricas? Ou das questões que ela punha sobre 

esses projetos do Museu da Indústria, Estação da Ciência? Como ela se referia a esses 

projetos? Porque eu acho que a Waldisa ficou muito conhecida pela teoria do fato 

museal, mas pouco se fala dessa atuação dela, que ela desenvolve muito disso nesses 

museus de ciência e tecnologia, né? Ela vai tentar aplicar isso ali, então não sei se você 

tem algumas lembranças dessas conversas. 

Heloisa: Não tenho lembranças de palavras ditas, mas eu tenho bastante clareza de que 
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ela dava uma ênfase muito grande para esse aspecto da interação, como você já 

mencionou, que houvesse monitores, que houvesse essa interação com o público, que 

até seria chamado de usuário (e não o visitante). Vamos dizer, uma filosofia que estava 

muito presente nos ecomuseus, isso era muito abraçado pela Waldisa. Então, era 

importante ter estudantes (no caso se é uma área de Biologia, vai haver estudantes de 

Biologia), então isso é de mão dupla porque o estudante também está aprendendo, ele 

também está vibrando, e é esse estudante que está aprendendo e que está vibrando, 

que vai interagir com o usuário, com a pessoa que entra ali pra ter aquela experiência. 

Ou, no caso do Museu da Indústria, lembro de ela colocar essa possibilidade de o antigo 

funcionário já aposentado ser chamado para fazer monitoria, para apresentar a fábrica, 

para mostrar o museu, para apresentar uma exposição, para falar de coisas que ele 

conhece, que ele ama, que ele vivenciou. Então, esse aspecto social da comunicação, 

de ela ser uma realização de mão dupla e vivida com muita afetividade era muito 

importante. Eu acho que a Waldisa era uma pessoa extremamente afetiva mas além de 

ela ser afetiva nas relações dela, ela via a importância de essa afetividade permear o 

aprendizado, as relações dentro de uma visita ao museu por um grupo ou por uma escola 

ou por pessoas espontaneamente visitantes. Acho que era isto era o ponto mais 

importante para a Waldisa, sabe? Se, por um lado, ela entendia bastante de história da 

indústria, se ela tinha boa fluência para falar de história da indústria, da tecnologia, por 

outro lado, o que a cativava mesmo, aquilo onde ela punha a energia dela, era nesse 

contato humano, na forma como as coisas deviam circular, como os conteúdos deviam 

circular. Então seria muito menos uma história da industrialização no sentido tecnológico, 

no sentido da produção industrial, porque por mais que esse tipo de museu tenha esse 

conteúdo, o modo de trabalhar dela era, centrado, principalmente, na história vivida, na 

história vivida por pessoas que trabalharam ali e haver essa conexão com quem está 

entrando para conhecer pela primeira vez. 

Paula: Você mencionou naquele dia um estágio que você foi fazer fora em um museu e 

tinha uma relação, dessa relação com a Waldisa, você poderia contar novamente? 

Heloisa: Sim, sim. Todo esse interesse por indústria, museu de indústria e as aulas da 

Waldisa e ela falando muito do Ecomuseu do Creusot, porque era uma experiência de 

ecomuseu, que para mim já era um mundo novo que ela nos apresentava e um 

ecomuseu do tipo em cidade industrial – porque você poderia ecomuseus em parques, 

outros tipos de ecomuseus, mas esse Museu do Creusot Montceau-les-Mines era numa 

cidade industrial, em torno de uma cristalaria, de uma indústria. E quem tinha implantado 

e ficado lá bastante tempo desenvolvendo os trabalhos e também muito nessa 

perspectiva da comunicação social, eram Marcel Évrard e Mathilde Bellaigue. Eles eram 
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muito amigos da Waldisa, a Mathilde principalmente tinha uma amizade muito grande 

com a Waldisa. E a Waldisa falava muito deles e no Congresso do ICOM de Buenos 

Aires, em 1986, eu tive a oportunidade de presenciar essa vibração, uma amizade 

vibrante principalmente com a Mathilde e foi nessa ocasião que a Waldisa me apresentou 

a eles e disse que eu tinha interesse em fazer um estágio no ecomuseu. Como eles já 

não estavam no Creusot naquele momento, então eles fizeram a ponte para eu ir fazer 

um estágio no Ecomuseu de Saint-Nazaire, que é uma cidade também industrial, de 

indústria naval, até hoje é muito forte na fabricação de navios, inclusive historicamente, 

na fabricação de transatlânticos. Tinham acabado de instalar um ecomuseu dentro do 

porto e aí a Mathilde fez essa ponte, ela e a Waldisa fizeram essa ponte, eu não lembro 

de detalhes, mas a Waldisa falou “ah, você pode ir, pode ir fazer o estágio lá” [risos]. 

Então eu fui e foram três semanas que eu fiquei em Saint-Nazaire, fui muito bem recebida 

e seria recebida pela diretora, que era a Michèle Nolla,, mas ela ficou muito doente e 

veio a falecer em seguida, eu nem a conheci, mas eu fui recebida lá pelo substituto dela, 

o Daniel Sicard, e eu fiz esse estágio e foi extremamente enriquecedor, porque eu tinha 

muita inquietação de entender, tudo que se falava parecia muito sonhador, sabe? “Não, 

mas como é? Como é que fica em pé? Como é que acontece? Como é que a pessoa 

entra?” Porque o ecomuseu, conceitualmente, ele não tem uma realidade, parecia não 

ter uma realidade material, então para mim foi muito importante ver aquilo realizado 

materialmente. E quando eu fiz esse estágio lá, me levaram também para conhecer o 

Ecomuseu de Rennes, que é numa fazenda, que já é outro ambiente, rural. Então eu vi 

dois ecomuseus funcionando a pleno vapor, com aquela filosofia toda e foi super 

interessante. Em Rennes eu vim a fazer, anos depois, um outro estágio, eu visitei de 

novo esse ecomuseu aí na fazenda e depois, anos mais tarde, eu fiz um artigo para 

aproveitar toda essa vivência, tudo que eu aprendi com os profissionais que me 

receberam e tudo o que eu coletei de textos nos meus estágios. Eu fiz um artigo sobre a 

conformação dos ecomuseus, acho que até em alguns pontos não agradou muito alguns 

colegas [risos], mas tudo bem, foi como eu aprendi e como eu entendi. É porque eu acho 

muito importante esse lado concreto e de administração também. Acho muito importante 

ver que essas coisas tem uma estrutura, um sistema de administração, não é só sonho. 

É um sonho, mas que para se realizar precisa de um sistema concreto, bem concebido 

e funcionando. Então é isso que eu estava buscando e eu encontrei nesses estágios que 

eu fiz. Eu lembro que eu trouxe muitas coisas, trouxe um mapinha com todos os 

ecomuseus da França, “ai, acho que eu vou fazer”, eu tinha vontade de fazer o tour 

completo, mas eu não fiz, não daria. Mas eu tinha vontade de conhecer os outros 

ecomuseus, ver as experiências. De qualquer forma, eu li bastante a respeito, poderia 

dizer que foi uma fase da vida profissional esse interesse muito grande por esse tipo de 
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museu e pelo que se chama de cultura popular. Na época em que eu fui fazer 

Museologia, eu quase fiz também o curso do Museu de Folclore, do Rossini Tavares de 

Lima, que, coincidentemente, era cunhado da Waldisa (mas eu não fui lá por causa dela, 

que eu me lembre eram coisas separadas), mas eu não conseguiria fazer porque era 

uma carga horária enorme e eu optei pela Museologia, mas eu estava muito interessada 

nessas coisas, eu adorava o Museu do Folclore. Assim, não é o caminho que eu fiz, mas 

foi uma possibilidade forte naquela época. Acho que isso era muito Waldisa, essa 

tendência. Naquele momento estava num ambiente que estimulava isso também, esse 

ambiente do Instituto de Museologia, dos colegas, porque eu tinha três colegas que eram 

do MAE também na minha turma de Museologia, que eram a Suely Ceravolo, a Luiza 

Bravo e a Nélida Rodrigues, que é do Cabo Verde, depois ela foi embora; ela fazia 

Mestrado no MAE e também foi fazer Museologia. Então naquele ambiente, a fala delas, 

era todo um mundo que se abria, aqueles três anos de curso foram fantásticos, de uma 

grande intensidade. A Sônia Viana que eu mencionei também, que era de Belém, 

também tinha toda essa perspectiva cultural, de museus voltados pra culturas chamadas 

populares, então foi toda uma fase, uma fase em que eu fiz uma imersão nesse universo. 

Paula: Que legal! Nessas suas imersões, professora, você falou um pouco do contexto 

da Museologia já né, mas essa relação desses projetos museológicos, você enxerga 

alguma relação com as demandas políticas e sociais que o país passava naquele 

momento? Olhando hoje pra trás, você consegue enxergar isso? Ou você acha que tava 

mais ligado à uma questão da Museologia mesmo? 

Heloisa: A Waldisa era uma pessoa muito política. Ela tinha atuação política, ela não 

separava as coisas. Eu não tinha isso, apesar de eu ter feito Faculdade de Direito eu não 

tinha vibração com política, eu sempre tive vibração com cultura, não que cultura não 

seja uma coisa política, mas o meu interesse era o conteúdo, era trabalhar dentro do 

museu, fazer projetos de pesquisa, de exposições, era isso que eu queria, que eu 

desejava fazer. Mas a Waldisa era, sim, muito política. Ao mesmo tempo ela era muito 

técnica, as aulas dela ensinavam muito, mas ela também nunca deixava de se colocar 

politicamente, mas isso não me marcou muito, esse lado político. Embora os ecomuseus 

sejam uma coisa tão fortemente política mas o meu filtro era outro, sabe? Mas inclusive, 

numa perspectiva do tempo, naquela época, eu fiz três estágios na França: esse de 

Saint-Nazaire e outro no Museu de Artes e Tradições Populares de Paris, que era muito 

ligado a esse universo, e também um outro, num museu bem tradicional e diferente 

desses, que era o Museu da Île-de-France, em Sceaux, cidade ao sul de Paris, (é na 

Grande Paris vamos dizer), que se chama Museu de Sceaux, num castelinho que eu 

também adorei. Eu adorava tudo, eu descobri onde eu queria ficar: dentro de um museu 
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–“me deixa dentro de um museu que eu fico feliz” [risos]. Nessa época, eu comprei muitas 

publicações, comprei livros sobre política cultural francesa e era governo Mitterrand, 

então esse tipo de museu, que na França eles chamam de Musée de Société, era muito 

valorizado. A tradução seria, literalmente, Museu de Sociedade – eu acho que eu até 

cheguei a escrever dessa forma – mas com o tempo eu vi que a tradução melhor seria 

Museus Sociais. Até hoje existe essa categoria na França, lá eles são muito organizados, 

muito cartesianos, as coisas tem as suas “caixinhas”, então esse museu de ação social 

e que é gerido por uma coletividade, ou que é voltado para uma coletividade, é o 

chamado Museu Social. Então lá havia muita litaratura disponível, lá existia, na margem 

do Sena, a Livraria da Documentação Francesa, que publicava todos os documentos 

oficiais, legislação, então eu comprei esses livros, eu lia tudo aquilo pensando numa 

política de museus. Eu passei três meses fazendo estágios na França e eu fiz isso como 

um complemento do meu curso de Museologia daqui; eu terminei meu curso de 

Museologia em 1987, no fim de 1988 eu fui para a França e fiquei três meses fazendo 

estágio em três museus diferentes e comprando essas coisas, ou recebendo isso dentro 

do museu – no Ecomuseu de Saint-Nazaire me deram muita coisa pra ler sobre essas 

políticas oficiais francesas voltadas para esses museus sociais. Então isso tudo eu 

considero como parte da minha formação, uma coisa que eu fiz porque eu quis fazer. A 

Waldisa abriu essa porta imensa, me conseguindo esse estágio em Saint Nazaire, eu 

vibrei muito. Então, voltando à questão da política, nesse sentido sim, de políticas 

públicas, eu procurei entender como era na França uma política pública para museus, 

isso como uma estudante, ainda, de Museologia. Mas esse lado político em relação ao 

Brasil, isso para mim não era uma coisa muito presente, eu lembro da Waldisa como 

uma pessoa política, mas com esse ponto eu não tinha muita sintonia. 

Paula: Professora, voltando um pouquinho, só pra gente tentar ver se tem mais alguma 

questão que você se lembra, se você entrou no curso em 1985, o Museu da Indústria 

ainda tinha alguma reverberação né, você falou da atuação da Waldisa na Secretaria, 

você chegou a participar de alguma atividade do Museu da Indústria? 

Heloisa: Não. Se eu bem me lembro, esse curso começou em agosto, não era assim no 

começo do ano, então eu não sei quais são os andamentos desse museu. Eu me lembro 

que eu fui à Secretaria da Indústria nos Campos Elíseos, eu fui lá falar com a Waldisa, 

mas eu francamente não me lembro de muita coisa. 

Paula: E essa sua relação com a Waldisa mais próxima, você trocava também questões 

de trabalhos pra além do alunado? 

Heloisa: Eu não sei dizer se é diferente uma coisa da outra porque a Waldisa era uma 
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mãezona, com todo mundo, ela era muito afetuosa, ela era muito vibrante, ela era 

generosíssima, estava querendo sempre dar alguma coisa, resolver alguma coisa para 

os alunos, que era considerava amigos, de forma geral ela tinha essa relação com os 

alunos. Quando eu terminei o curso, eu não saí do Instituto porque a Waldisa logo meu 

convidou pra dar algumas aulas, primeiro uma ou outra aula, depois pra trabalhar junto 

com ela. Eu recebia, cheguei a ter remuneração lá, assim como vários outros ex-alunos 

que estavam lá, como a Gisele Paixão, a Beatriz Cruz. A Márcia Ribeiro também dava 

aula para a gente, de Fotografia, e tinha outros professores que não eram formados lá, 

mas que eram da Fundação de Sociologia e Política, como a Marisa Saenz Leme, que 

foi muito importante para mim também. E a Waldisa então me convidou para ajudá-la 

nas aulas de teoria museológica, como uma espécie de assistente. Se fosse num sistema 

antigo, em que havia o titular e o assistente, eu teria sido uma assistente dela. Eu fiquei 

lá algum tempo, não sei por quanto tempo, uns dois anos talvez. Mas não era muito 

diferente, era só uma continuidade de ser aluno, mas que ser aluno também já não era 

muito como aluno, a gente era amiga dela, ela sempre se expressando, falando dos 

problemas que ela estava enfrentando, era uma relação muito intensa, não só comigo, 

mas com muitos alunos. Com as turmas também, coletivamente, era sempre muito 

vibrante. 

Paula: Legal! Todos relatam isso né, isso é unânime 

assim. Heloisa: É, eu imagino! 

Paula: Professora, essas eram um pouco das perguntas que eu tinha, eu não sei se tem 

mais alguma coisa que você se lembre, tanto da Estação Ciência, quanto do Museu da 

Indústria que você ache importante a gente ressaltar, do seu cotidiano em relação 

principalmente à Estação Ciência né, de trabalho, que você entenda que possa ser 

importante lembrar nesse cenário museológico? 

Heloisa: Não tenho muito mais para falar, eu acho. Do Museu da Indústria eu não 

vivenciei essa atuação dela, era mais um interesse que ela tinha e que eu também já 

trazia, então eu aproveitava tudo que ela dizia e as experiências que ela contava, mas 

eu não vivenciei isso, diferentemente da Estação Ciência da qual eu participei, eu estava 

ali no momento da implantação, com uma função muito específica de estágio, mas eu 

estava dentro dos acontecimentos, vamos dizer. Já na questão da Indústria, não. Mas 

aquele outro dia, eu mencionei que eu cheguei a ter uma bolsa da FAPESP, que foi 

inclusive um processo muito acidentado. Eu entrei com um projeto, que era sobre 

conceito de patrimônio cultural, mas eu tive só um semestre de bolsa – eu tenho uma 

pasta aqui, eu estava olhando – eu olhei agora há pouco, mas não lembro – eu vi, por 
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exemplo, que a Waldisa fez uma declaração dizendo que eu deixaria de ser remunerada 

no Instituto de Museologia para poder receber a bolsa, o que confirma que eu tinha essa 

remuneração oficializada ali, que era da Fundação de Sociologia e Política. Mas a 

Waldisa faleceu... Como eu comentei naquele dia, eu entrei no Museu Paulista, ela 

chegou a saber que eu tinha entrado no Museu Paulista, eu acho que ela ficou até um 

pouco tensa com isso, porque era uma grande mudança, foi um momento um pouco 

difícil. Em seguida ela foi para o México, contrariando as orientações médicas, e 

infelizmente ela veio a falecer. E aquela bolsa, eu nem poderia mais receber depois de 

passar no concurso para o Museu Paulista, por causa do vínculo empregatício. Eu 

comentei naquele dia sobre a bolsa porque eu quis frisar o esforço da Waldisa para 

consolidar o Instituto academicamente. E eu esqueci de mencionar a Revista de 

Museologia, que também teve financiamento da FAPESP, teve só um número, foi 

financiado pela FAPESP, a Teresa era a editora e eu era editora-adjunta, a Teresa 

Cristina Toledo de Paula. Houve um financiamento da FAPESP, houve um parecer 

positivo, que eu me lembre era em nome da Waldisa. A Teresa e eu que fazíamos o 

trabalho prático, “bolar” a revista e fazer sair, mas a Waldisa era a Doutora, que poderia 

pedir esse financiamento. 

Paula: Legal, eu não sabia que você tinha atuado. Eu já peguei essa revista na mão, 

mas eu não lembro dos nomes exatamente, não sabia que você era. 

Heloisa: A Teresa e eu tínhamos nos conhecido não fazia muito tempo, quer dizer, nós 

nos conhecemos no instituto de italiano, no curso de italiano, não na Museologia, mas a 

Teresa já tinha feito Museologia, mas não tinha feito os três anos e depois ela voltou. 

Então ela terminou depois de mim, mas ela era anterior a mim na Museologia. E nós 

ficamos muito próximas num certo período, depois eu entrei também no Museu Paulista 

–ela entrou no Museu Paulista e um pouco depois eu também entrei – e nós fizemos 

juntas essa revista, mas com outras pessoas: havia outros colegas que participaram 

intensamente. O Luiz Mazzaro foi um deles, tenho muitas saudades do Luiz Mazzaro e 

ele também era maravilhoso, a Waldisa também tinha muita amizade com ele. Era uma 

vibração, viu? Aquela fase de... eu não sei, porque até hoje eu acho uma área 

maravilhosa, apesar de que hoje já é meio entristecida com a constatação de o quanto 

é difícil muitas vezes realizar as coisas, mas é uma área maravilhosa: o museu é um 

campo de que eu realmente gosto. Então aquela personalidade da Waldisa, no mundo 

dos museus e da museologia, todos praticamente que faziam o curso também estavam 

ali como eu, eles tinham outras formações, tinham feito outra faculdade mas estavam lá 

vibrando com aquilo ou já trabalhavam em museus. Então foram amizades bonitas que 

se formaram nesse período sob as bençãos de Waldisa. 
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Paula: Muito legal professora! Eu acho que você me deu subsídios super legais sobre 

esses processos, mais relacionados com essa questão da tecnologia e da ciência, é um 

pouco esse roteirinho que eu estou usando com todos os outros entrevistados pra poder 

estabelecer comparativos e tem sido bacana, tem sido essencial na verdade. Eu 

agradeço muito. 

Heloisa: Eu que te agradeço. 

 
Paula: Se você lembrar de alguma coisa também depois ou achar algum material legal 

aí, eu super agradeço se você puder compartilhar comigo! 

Heloisa: Pode deixar, vou procurar! Eu estou tendo que mexer em tudo aqui por causa 

de um problema na estante, é bem capaz de aparecer algumas coisas [risos]. 

Paula: Maravilha! Quer dizer, maravilha não [risos] 

Heloisa: Sim, mas se aparecer! [risos] 

Paula: Depois que eu fizer a transcrição eu te encaminho para aprovação, tá?  

Heloisa: Tá certo, combinado. 

Paula: Muito obrigada! 

 
Heloisa: Obrigada, bom trabalho.
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Paula: Essa é a entrevista com a professora Marília Xavier Cury, que vai compartilhar 

conosco a trajetória da Estação Ciência. Hoje é 14/06/2021 e a gente começa às 17 

horas. E aí, só vou pedir a concordância que eu posso gravar, Professora, se você puder. 

Marília: Sim, sim, podemos gravar, sem problema nenhum. 

 
Paula: Obrigada! Então vamos lá: a primeira questão, primeiro pedido que eu gostaria, 

é que você falasse um pouquinho da sua trajetória pessoal, da sua formação, e da sua 

trajetória profissional, bem brevemente mesmo. 

Marília: Então, eu estudei na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Estudei educação 

artística – licenciatura em educação artística –, então a minha formação é ligada às artes 

plásticas. Foi através das artes plásticas que eu, na verdade, conheci a museologia. 

Tinha uma professora na Belas Artes, que é a Eunice Morais Sofia. Então, ela dava aula 

de História da Arte e ela falava também um pouco de museologia, e comentava, porque 

ela foi aluna também da Waldisa no curso de museologia. Então, daí para a museologia 

foi na verdade muito rápido, até porque nessa época a Faculdade de Belas Artes era 

onde é hoje a Pinacoteca do Estado – aliás, a Pinacoteca já estava, mas não no prédio 

todo. Esse convívio todo na Pinacoteca, com as exposições, tudo isso estava muito junto, 

nisso eu pulei para a museologia. É lógico que nos primeiros momentos como estudante 

– fiz os três anos de museologia no Instituto de Museologia de São Paulo –, enquanto 

eu estudava museologia, eu era arte- educadora, trabalhava em escolas públicas com a 

disciplina arte educação, sempre nas artes plásticas. E depois que eu me formei em 

museologia em 1985... Na verdade, foi daí para frente. Então me dividi entre a arte-

educação nas escolas públicas e o trabalho em museus, que começou devagar, mas 

começou e não parou [risos], desde 1985. Minha trajetória breve é essa, mas por aí 

também dá para…, eu consigo ver claramente porque eu trabalho com comunicação 
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museológica. Por um lado, pela questão da visualidade e dos aspectos estéticos de 

composição que vem das artes plásticas, e isso eu levei, digamos assim, para a 

exposição, para a expografia. E arte-educação, né, nisso em um pulo para a educação 

– nem teve pulo na verdade, é uma continuidade. Então é essa a minha breve história 

dentro da museologia, até na trajetória profissional. 

Paula: Muito legal, professora, muito legal. E aí eu aproveito para fazer uma primeira 

pergunta relacionada a essa questão. Você fez o curso do Instituto de Museologia, que 

também foi implantado e coordenado pela Waldisa. E aí há algo que eu tenho me 

interessado bastante e tentado entender com os alunos que fizeram esse curso, é se 

eles lembram – porque existia um módulo que era centrado em museus de ciência e 

tecnologia. Não sei se na época que você cursou ainda era. E aí eu tenho tentado buscar 

se vocês lembram o que que era um pouco trabalhado nessa matéria, se você tem essa 

lembrança. 

Marília: Olha, para falar a verdade eu não tenho essa lembrança objetiva. Era o curso 

em três módulos: pequenos museus, museus de arte e museus de ciência e tecnologia; 

eu não lembro tanto das diferenciações entre os três módulos. Talvez porque os 

conceitos que ligavam os três módulos fossem muito fortes; talvez porque eu não tivesse 

uma definição de tipologia de museu da minha preferência, talvez isso também. Embora 

eu tenha vindo das artes plásticas, não necessariamente eu me via só trabalhando em 

museus de artes. Então, acho que é isso, mas eu me lembro que a Waldisa comentava 

bastante a respeito do Museu de Indústria, porque era um projeto que ela era muito 

envolvida, muito motivada. Então, eu tenho nas minhas lembranças sempre essa 

questão da relação da Waldisa com esse projeto de Museu da Indústria, e a gente 

também comentava muito do doutorado dela, porque na época era uma coisa inédita, 

uma museóloga no doutorado. Acho que foi a primeira museóloga com doutorado no 

Brasil, ou uma das primeiras. Mas ela falava muito, porque era um projeto para ela de 

muita dedicação, de muito trabalho. E a Waldisa tinha uma excelente formação. Ela era 

uma mulher de um tempo, mas ela teve possibilidades de fazer faculdade, mestrado, 

doutorado, então ela tinha uma bagagem de formação sólida e, digamos, ela levou isso 

para o projeto de Museu da Indústria. E eu lembro também que tinha uma publicação 

que ela produzia – capinha azul, se não me engano, o do Museu da Indústria. Ela 

trabalhava no serviço público, daí ela produzia algumas publicações que eram uns 

“livrinhos” [brochuras], mais ou menos assim – você já deve ter visto – e tinha um 

particularmente sobre o Museu de Indústria. Então, era uma publicação que embora 

sucinta, tinha ali alguns conceitos. E eu lembro também que ela tinha, digamos assim, 

ela ficou muito contrariada de o projeto do Museu da Indústria não ter sido implementado. 
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Ficou contrariada, magoada, revoltada, mas era um contexto, na verdade, de escolhas 

políticas, outros projetos passaram à frente, infelizmente. Eu também acho lamentável 

isso, em uma época que, afinal de contas, hoje mais do que nunca, olhando para trás eu 

vejo que ali tem um projeto muito forte, muito importante e bastante atual. Então, se no 

curso em si eu não tenho uma referência de uma disciplina, por exemplo, mas eu lembro 

disso. Eu lembro disso claramente, o quanto esse projeto era uma coisa importante para 

ela, o quanto ela trabalhou por isso, e a decepção dela de não ter se realizado, por jogos 

políticos, por interesses políticos, outros projetos aconteceram. Aconteceram outros 

projetos que inclusive nem existem mais, de museu aqui perto da USP, então hoje é uma 

outra coisa, mas ali antes era algo destinado para a indústria e tecnologia, tinha um avião 

na porta... Esse é um dos museus, digamos assim, que ficou à frente do projeto da 

Waldisa, do Museu de Indústria. Coisas da política, infelizmente. 

Paula: Sim. Eu aproveito também para perguntar, porque esse final é bem nebuloso, 

assim. Na documentação a gente não acha um encerramento efetivo. A gente vê ali que 

a coisa começa, tem várias idas e vindas do Museu da Indústria. O projeto pausa por 

alguns anos, mas você vê que a Waldisa continua produzindo, e tentando, e tentando, 

mas esse final definitivo a gente ainda não achou. Essa pedra, assim, final – porque 

talvez nem tenha. Não sei se existe um documento que diz “isso não será implementado”. 

Mas aí, só para aproveitar, se você lembra de algo mais palpável, para além dessa 

motivação política, se você lembra dela comentar alguma coisa sobre o encerramento 

do projeto, de como foi. Porque eu entendo que logo depois ela já começa com a Estação 

Ciência, que eu entendo que é um contínuo da atuação dela na ciência e na tecnologia 

desses dois projetos, mas a finalização do Museu da Indústria fica muito nebuloso ainda. 

Se você tem alguma lembrança… 

 
Marília: Eu acho que não teve esse fecho, você entendeu? Eu acho sinceramente que 

não teve esse fecho. Eu acho que foi, digamos, algo que ela lutou muito enquanto ela 

esteve... Ela era funcionária de uma Secretaria que eu não me recordo agora. 

Paula: Da Indústria, da Indústria mesmo. 

 
Marília: Então, eu acho que enquanto ela esteve lá, eu acho que ela lutou por ele, então 

por isso eu acho que não tem um fim. Mas, por outro lado, eu já te falei, são outros 

interesses de fora, independente da vontade dela, prevaleceram – como esse projeto 

desse museu, que na verdade era uma coisa muito inconstante. Abria, fechava; 

inaugurou com uma grande exposição, depois fechava; depois tinha alguns eventos, 

depois até virou um espaço de alocação para eventos. Então, eu acho que não tem um 

fim do projeto do Museu da Indústria. Teve assim um “deixar de lado”, até porque o 
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mundo da política é assim mesmo, né? Então ele ficou de lado, mas eu sei que a Waldisa 

nunca desistiu dele, porque ela não era mulher de desistir das coisas. Ela acreditava no 

que ela fazia. Talvez por isso ele ainda seja vivo [risos]. É, então por isso ele seja vivo 

em você. A Mirian Yagui fez também o projeto de mestrado dela sobre o setor energético 

do estado de São Paulo, e ela se baseou na pesquisa da Waldisa, no doutorado da 

Waldisa. Inclusive itens que a Waldisa elencou ali, ela pegou exatamente os mesmos 

itens e foi conferir como estudar. Então o projeto do Museu da Indústria, para mim, está 

vivo. Talvez o Estado de São Paulo não queira um Museu de Indústria, também fico me 

perguntando. O Estado de São Paulo, que gosta tanto de se vangloriar da sua indústria, 

do seu desenvolvimento, das suas riquezas, não tem um museu da indústria? É curioso. 

É curioso, não é? É absolutamente contraditório também. Como eu também trabalho, 

em grande medida, com patrimônio industrial também: por que o Estado de São Paulo 

não quer falar disso? [risos]. Então, imagina, quantos museus que não foram criados, 

mais ou menos recentes, século XX? Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol: 

ótimo, que bom. São ótimos museus, não é essa a questão. Mas o Serra não tinha na 

campanha dele o Museu do Carro, Museu da Moda? Nossa, que criativo! Mas daí fica 

aquela pergunta: nós estamos falando do estado de São Paulo, que tem isso no seu 

imaginário, nessa ideia do estado, da contribuição. E não tem um museu sobre isso 

particularmente. Então eu acho que tem um desinteresse que deve ter uma raiz, não sei 

dizer qual é, mas por outro lado é isso, talvez o projeto em si da Waldisa não esteja 

morto, esteja dormente, não é? Esteja dormente. O dia que vier à tona o Museu de 

Indústria – espero que venha – espero que esse projeto da Waldisa seja lembrado como 

um marco. 

Paula: Muito legal. Professora, agora falando um pouco sobre a Estação Ciência em si. 

Eu queria saber como foi o seu primeiro contato com a instituição, como você tomou 

conhecimento, como começou esse seu envolvimento. Aí se você lembrar de datas 

especificamente, é legal. 

Marília: Eu lembro alguns anos, na verdade [risos], porque eu me formei em museologia 

em 1985, foi o período que eu estudei: 83, 84 e 85. Em 85 eu ainda trabalhei no Museu 

Família Pires, em Ribeirão Pires, que foi inclusive onde eu concluí os estágios 

necessários para a conclusão do curso, mas a minha vida profissional continuava no 

ensino fundamental, na escola pública. Então, foi em 86, em 1986, é que a Waldisa 

entrou em contato comigo e simultaneamente com a Márcia Ribeiro. Na documentação 

talvez ela esteja o nome de casada, à época, Márcia Ribeiro de Oliveira”. Então, 

simultaneamente com a Márcia Ribeiro, ela convidou nós duas para participar do projeto 

do Centro de Ciências para a Juventude. Ainda não era Estação Ciência. Então, isso foi 
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em 1986, e a partir disso – então, a partir da coordenação museológica da Waldisa –, eu 

e a Márcia éramos as museólogas executivas – ela chamava exatamente assim, até para 

definir claramente quais eram os papéis. Nós fomos contratadas pelo CNPq. Na verdade, 

o projeto começou sendo um projeto do CNPq, então era uma ideia do Crodowaldo 

Pavan (1909-2009), à época presidente do CNPq (1986-1990). Márcia e eu fomos 

contratadas não em carteira – não lembro exatamente qual o regime, mas não era um 

contrato permanente –, mas estávamos contratadas. Trabalhávamos, na época, na sede 

do CNPq em São Paulo, ficava na Avenida Nove de Julho, quase ali com a São Gabriel. 

Então, tinha essa sede do CNPq em São Paulo que era justamente para receber 

pesquisadores, os processos – imagina, a Internet estava longe, né? E ali começaram 

os trabalhos, nesta casa na Avenida Nove de Julho, onde, inclusive, nós nos reunimos – 

eu e a Marcia, nós tínhamos rotina de trabalho diário; aos poucos eu fui diminuindo a 

minha carga na escola, cada vez mais. Até que no final, se não me engano, em 1986, 

eu até pedi exoneração da escola e passei a me dedicar exclusivamente ao projeto da 

Estação Ciência. Tinha uma coordenadora geral também contratada pelo CNPq. Não era 

dos quadros do CNPq, mas também era contratada – Nelly Robles Reis Bacellar. Então 

a Nelly era, digamos assim, a coordenadora geral do projeto. A Waldisa coordenava o 

projeto museológico, eu e a Márcia; e outras pessoas. Eu me lembro que tinha uma 

funcionária do CNPq, a Valdete, que trabalhava diretamente com a Nelly – com a Nelly 

Bacellar. E daí começaram os trabalhos. Era o Centro de Ciência para a Juventude, o 

Crodowaldo Pavan foi o mentor intelectual, o grande mentor intelectual, o grande criador, 

foi a figura chave para isso. Márcia e eu e Waldisa começamos o trabalho em 86, então 

eu não sei de 86 para trás como é que foi. Mas quando nós chegamos já tinha a definição 

do local na Lapa, junto à Estação [ferroviária] da Lapa e depois que os trabalhos foram 

se desenvolvendo. A Waldisa foi desenvolvendo o projeto museológico, que foi, digamos 

assim, sendo criado – eu vou dizer em camadas, não vou dizer partes, mas em camadas 

sucessivas. Então, na verdade, talvez não tenha um projeto, projeto fechado, até porque 

não dava tempo [risos nervosos], não dava tempo, era a concepção, a pré-produção, a 

produção, a montagem e a inauguração num prazo muito curto. Mas ela ia trabalhando, 

e ia elaborando, e ia registrando isso em “papel” e entregando materiais, digamos assim, 

como etapas do trabalho dela como responsável pela museologia. Ela foi contratada 

também, então ela tinha lá as etapas de trabalho a concluir em tempo limitado. E daí, na 

verdade, começou a avançar com as consultorias. Essas consultorias eram 

fundamentais para a parte conceitual da Estação Ciência. É lógico que nesse momento 

a gente falava muito na exposição inaugural, mas a Waldisa falava muito também do 

projeto museológico institucional. Hoje a gente falaria no Plano Museológico, né? Mas 

ela falava muito, ela falava muito em organização, em gestão, porque ela também vem 
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dessa área administrativa, então ela falava muito nisso. Ela não falava tanto com a gente, 

mas me lembro muito bem que ela entregava documentos para a Nelly Bacellar, e que 

ela comentava a respeito disso, estava preocupada com isso e desenvolvia esse 

aspecto. Agora, com nosso trabalho em si, a Waldisa, eu e a Márcia, era mais em torno 

mesmo da exposição. E esse trabalho, assim, era diário. A gente via a Waldisa, 

trabalhava diariamente, Márcia também aos poucos foi também se distanciando do 

Centro Cultural São Paulo, onde ela era funcionária; e a gente praticamente trabalhava 

com a Waldisa todos os dias. A gente se encontrava praticamente todos os dias, no 

mínimo cinco dias na semana. Não raro a gente trabalhava sábado e domingo também. 

E tinha esses trabalhos, digamos assim, não vou dizer eventuais, mas eram encontros 

episódicos, agendados, com esses consultores. Esses consultores eram basicamente 

da USP – da USP do campus Butantã, me lembro do pessoal da Geociências, da 

Biologia; Astronomia também, História, Matemática. História, Biologia, Astronomia. E, 

também, com o pessoal de São Carlos, por causa de ser esse Centro de Ciências para 

a Juventude; então além desses consultores por áreas, também teve uma aproximação 

com o CDCC – Centro de Divulgação Científica e Cultural. O professor Dietrich Schiel 

que era o coordenador na época. Na verdade a Waldisa sempre trabalhava no conceito, 

na ideia, na estruturação conceitual e dos módulos da exposição, e esse trabalho 

contínuo com esses consultores. Havia uma equipe de arquitetura [a Yurguel, Machado 

e Rodrigues Arquitetos Associados] por conta do restauro do prédio – aliás eu acho que 

não é restauro, não lembro se o prédio é tombado, acho que não. Então foi mais uma 

adaptação, mantendo-se a estrutura e o estilo industrial lá do prédio da Lapa, a 

localização também era muito propícia porque era a boca da estação de trem, 

exatamente. Vira à direita, Estação Ciência; dava mais alguns passos, estava dentro da 

estação de trem, no miolinho da Lapa. Então tinha a equipe de arquitetura, que cuidava 

então dessa adaptação do prédio, então também estávamos sempre em contato com 

essa equipe, com os arquitetos – mais a Waldisa, mas de vez em quando, muitas vezes 

nós também, nesse diálogo entre projeto museológico e prédio, para se chegar ao 

programa arquitetônico. E eu lembro que o prédio – é um prédio comprido, então a 

entrada para a exposição, o espaço de exposição, era logo nessa entrada, mais próxima 

à estação de trem. Mas como era um prédio comprido, o lado de lá que era mais extenso 

era destinado para uma área de empresas. Então tinha, digamos assim, uma concepção 

de um museu – o centro de ciências, mais um museu, cuja parte cultural, educacional, 

expositiva seria na parte da frente e no segundo andar; e no outro lado seria uma parte 

mais de empresas mesmo. Então, as empresas poderiam alugar esses espaços para 

expor seus produtos, as suas técnicas, e esses recursos ajudariam na manutenção 

[financeira] da Estação Ciência. Mas na verdade a gente não cuidava disso, pelo 
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contrário. Eu lembro que às vezes a Waldisa queria entrar no assunto, parecia que 

alguém claramente queria dividir “não, olha, o seu lugar é ali”. Mas a Waldisa não ficava 

restrita aos lugares dados a ela [risos], então vira e mexe ela queria também conversar. 

E eu entendo que ela estava certa e continuaria hoje, porque não dá para ser um lugar 

cultural e um lugar comercial, e se tratando de ciência e tecnologia voltado para 

educação. Então tinha algo ali que precisa ser cuidado, até porque poderia ser uma 

incoerência do que se fala de um lado e se fala do outro. Inclusive questões políticas, 

Waldisa sempre foi muito atenta a essas questões de ética e política. Mas seja como for, 

as coisas foram caminhando nesse sentido, sempre com essa assessoria científica – se 

não me engano a Waldisa chamava exatamente assim: assessoria científica para o 

projeto museológico institucional para um centro de ciência que se formava. 

Paula: Desculpa te interromper, Marília. Eu fiquei curiosa para entender um pouco como 

era essa sua rotina de trabalho. Quais eram as suas incumbências enquanto museóloga 

executiva ao lado da Márcia? 

Marília: Uma loucura! [risos]  

Paula: Tá! [risos]. 

Marília: Uma loucura, porque é isso, a gente vivia tudo isso. A Waldisa formalizava no 

papel, porque a entrega do trabalho dela muito tem a ver com isso, e ela fazia reuniões 

conosco. Então, digamos assim, era uma rotina, a minha e da Marcia, de museólogas 

cuidando de uma grande exposição. Era exatamente isso. Depois teve outras equipes 

contratadas, porque na verdade o quadro “fixo” era pequeno. Waldisa, Marília, Márcia, 

por um lado, pela equipe de museologia; a Nelly, a Valdete, depois algumas outras 

pessoas foram contratadas para trabalhar diretamente com a Nelly. Fora isso, a equipe 

do CNPq, fora a Valdete, não estava envolvida diretamente, porque eles tinham o 

trabalho deles, a rotina deles. E o resto eram equipes contratadas, então assim, entre 

Waldisa, Márcia e Marília começaram a entrar outras equipes, que começaram a partir 

das orientações da Waldisa, em termos da distribuição das áreas no espaço, eram 

equipes contratadas. Então outra equipe de arquitetura, para a questão toda de 

mobiliário, de outros recursos, textos, etiquetas e tudo mais. Então, na verdade, era uma 

rotina muito intensa. Eu te falei, no mínimo oito horas por dia, e é isso. As decisões da 

Waldisa com a equipe científica; disso que ela registrava no papel, para execução, nesse 

meio estava eu e a Márcia. Então a gente cuidava absolutamente, dos projetos 

executivos, pré- produção, produção e montagem da exposição. 

 

Paula: Aquela produção mesmo, né? 
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Marília: A produção, exatamente, e esse trabalho constante com essas equipes 

contratadas. Daí eu lembro que a gente entrava pela porta principal da Estação – daí 

coisas muito básicas e simples, mas que se um museólogo não fala, ninguém... Vai ter 

que ter o balcão, atrás do balcão uma funcionária [risos]; tem que ter uma chapelaria, 

guarda volume, essas coisas assim que é isso, alguém tem que falar, faz parte, né? 

Ninguém entra da rua para a porta, está direto na exposição, sabe? Coisas assim que 

são muito básicas, mas que alguém tinha essa visão, expertise, precisaria estar ali para 

ajustar. Mas dessa entrada, desse espaço de recepção, então daí já eram as áreas 

expográficas sem delimitação física entre elas. Não sei se você chegou a visitar a 

Estação Ciência, mas era um pé direito enorme, muito grande, porque é isso, é um prédio 

industrial. Então o pé direito muito alto, altíssimo, um espaço muito amplo – esse pé 

direito, muito amplo – sem divisões. Então, a Waldisa manteve isso, a altura, então 

embora fossem áreas – astronomia, biologia, a física ficava no centro, no fundo história, 

matemática – eu estou caminhando lá e estou lembrando das áreas [risos]. Mas assim, 

se delimitavam mais ou menos pelo estilo de exposição. Então tinha uma unidade, mas 

ao mesmo tempo cada área tinha as suas características e tinha as suas cores também, 

mas era tudo muito orgânico. Era a diversidade dentro dessa unidade. Então, na 

verdade, eram várias exposições – uma grande exposição a partir de diversas 

exposições que dialogavam entre si. A partir desse grande salão, pé direito enorme, tinha 

uma rampa que dava acesso ao que a gente chamava de mezanino. No mezanino foi 

montado uma área do Instituto Butantan, o Pedro Federsoni nos ajudou muito por sinal, 

na época; e dali para frente era a área administrativa da Estação Ciência. Mas tinham 

várias coisas que eram inovações da área – eu já achava na época e hoje acho mais 

ainda. Por exemplo, tinha uma área que era área infantil. Hoje seria muito normal ter uma 

área infantil – mais ou menos, tem museu que ainda não tem e acha que não tem que 

ter. Mas tudo bem, essa é outra história. Mas tinha, nesse grande salão, embaixo do 

mezanino, o Instituto Butantan estava em cima, tinha a área infantil embaixo. E área 

infantil era um espaço absolutamente lúdico, colorido, com jogos, brincadeiras e tantas 

coisas. E aí a área infantil também tinha a característica que era onde tudo se cruzava. 

Então todas as áreas, de alguma forma, estariam presentes nessa área infantil. Então 

as coisas foram indo. Eu lembro que o mobiliário foi todo pensado, tinha as formas 

geométricas, então as coisas se casavam, tudo levava para a questão geométrica. Teve 

também uma coisa que incomodou muito os arquitetos do edifício, digamos assim, é que 

a Waldisa resolveu colocar bancos em todo o espaço da exposição. Eu lembro até hoje, 

eram barquinhos azuis. Por quê? Porque ela achava que se as pessoas queriam se 

sentar, podiam sentar, observar com calma, conversar sobre ciência. Então, isso 
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incomodava muito as pessoas. Os arquitetos falavam “eu nunca vi no mundo bancos no 

meio da exposição”, porque eram bancos mesmo. E como tinham um mobiliário que 

eram algumas mesinhas que podiam juntar, separar, então a Waldisa achava que 

podiam montar uma mesinha ali, e os bancos, e as pessoas sentarem e conversarem. O 

educador podia sentar lá, bater um papo, uma conversa. Ela manteve, ela não abriu mão, 

e as pessoas pressionando “eu nunca vi isso”. Mas assim, o fato é que, você está falando 

do Museu de Indústria, não é que a ideia Museu de Indústria não estivesse presente, e, 

também, que a Waldisa não levasse esse espírito. Até porque foi o que eu te falei, era 

uma coisa que estava com ela e que ela não abandonava. Não é que ela não abria mão, 

ela não abandonava. Fazia parte dela também. Não tem assim nada estrutural, digamos, 

ela não tentou colocar em prática esse projeto lá, mas a gente percebia que tinha algo 

que ela carregava com ela para o projeto da Estação Ciência. Mas de qualquer forma a 

Estação Ciência, como modelo museológico, seguiu o modelo dos centros de ciência. 

Então, digamos, aqueles aparatos de física, aqueles instrumentos construídos, que são 

instrumentos de experimentação, mas também de demonstração. Então, na parte de 

física, sobretudo, tinha muito isso. O museu do Instituto Butantan trouxe toda aquela 

expertise deles, de lidar com animais vivos – que estavam lá os animais vivos também, 

então era um outro cuidado. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia me preocupar 

com cobra. Eu lembro que um dia fez tanto frio, eu não dormi a noite porque eu fiquei 

preocupada com as cobras, porque se não tivesse lá o aquecedor elas não iam aguentar 

o frio, porque era muito frio mesmo. A área de história, no diálogo com a Waldisa, criou 

umas cortinas do tempo. Então tinha umas coisas... Eu nunca tinha visto uma cortina do 

tempo e nunca mais eu vi uma cortina do tempo. Então era a cidade de São Paulo, 

determinadas localizações da cidade de São Paulo – se eu não me engano, era um “u” 

com essas cortinas, na verdade você conseguia... Eram várias camadas da história de 

São Paulo visualmente. Então foi uma coisa feita especialmente para a Estação Ciência, 

com material especial, com artistas plásticos especialmente com a equipe de História. 

Mas o projeto tinha muito de centro de ciência, mas também tinha alguns elementos 

novos e inéditos como a cortina do tempo, a área infantil. E esse espaço amplo, que as 

pessoas podiam andar e circular à vontade entre áreas, então ela podia estar aqui, olha 

ali, vai para lá, voltar, com toda a liberdade, sem essa delimitação. Era um espaço muito 

amplo também. E nisso, na verdade, foi o que a Waldisa pensou no trabalho educativo. 

Essa exposição – ainda era muito preso à ideia exposição e inauguração. Então área 

educativa, era um grupo interdisciplinar de educadores, eram mais de noventa, uma 

coisa grandiosa, porque a ideia era isso, educadores trabalhando no espaço durante 

todo o tempo de visitação. E eu lembro que alguns dias abria a noite também, eu lembro 

claramente. Então, era de terça a domingo e alguns dias abria a noite, e educadores em 
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todos os espaços, todas as áreas, o tempo inteiro. E eram de todas as áreas, não só das 

áreas presentes na exposição, porque a ideia era trabalhar com a interdisciplinaridade e 

essa possibilidade de conexões. Lembro que algum momento a gente fez, já com a 

Estação Ciência inaugurada (1987) a gente fazia rodízio entre as áreas. Então o cara da 

História ia trabalhar na Biologia. A presença de educadores no espaço de exposição 

permanentemente era uma inovação também. 

Paula: Ah! 

 
Marília: É, então teve aí esse esforço de comunicação, mas ao mesmo tempo de 

interdisciplinaridade. Agora, começamos os trabalhos em 86, em 87 foi inaugurada a 

Estação Ciência. 

Paula: Você ficou até quando, Marília? 

 
Marília: Até o final de 1987. A Márcia saiu logo em seguida, e depois eu não sei como é 

que se deu o trabalho de continuidade da Waldisa. 

Paula: Não, acho que ela encerrou também lá para 87 também. 

 
Marília: É, porque depois as coisas não foram muito fáceis. Não que não fosse muito fácil 

por conta do trabalho. Então assim, tinha algumas disputas políticas, tinha ali algum atrito 

da Waldisa com a Nelly, de entendimento – acho que é isso, de entendimento mesmo, 

como que tinha que funcionar, como deveria ser. Eu lembro que a Waldisa era muito 

firme em certas coisas, mas eu lembro também que às vezes ela ficava bastante inquieta 

com alguns questionamentos a respeito de trabalho, ela era pressionada para algumas 

coisas que talvez não fosse do princípio museológico, o pensamento dela educacional. 

Então tinha ali um jogo, depois outras pessoas foram contratadas, com uma certa 

dificuldade delas e nossas no diálogo. Tinha algumas pessoas até bastante 

desagradáveis, que vieram para mandar. Tudo bem, pode mandar, mas manda direito. 

Então tinha ali, na verdade, uma disputa, uma falta de entendimento. Eu não me lembro 

de nenhuma grande reunião geral; reuniões, sim, que a própria Waldisa chamava entre 

as áreas. Eu lembro que teve uma reunião geral sim, que a Waldisa estava no 

protagonismo porque justamente ela não só expôs esse projeto inicial da exposição “O 

homem, o planeta e a vida”, mas ela tinha dois outros projetos grandes para futuras 

exposições, após a exposição inaugural. Tinha um que era, se não me engano, do 

microcosmo ao cosmo; e o outro se não me engano era uma ideia sistêmica não só da 

ciência, como do viver. Hoje a gente fala em ecologia, né? E a Waldisa ainda falava de 

ecomuseus para as pessoas: “não gente, dá para aplicar em tudo”. Eu lembro disso, que 

ela falava [risos]: “não, por que que não pode? Pode sim! Tem ecomuseus, sim”, que é 
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uma forma global de enxergar o todo patrimonial de forma articulada, colocando a 

sociedade. Nas reuniões gerais eu lembro que eram essas, mas nunca teve, digamos, 

nesse quadro, ninguém era de lá na verdade, todo mundo era provisório, contratado. E 

a Nelly que era a coordenadora geral e poderia, talvez, estar mais alinhada, afinada com 

a Waldisa, eu não sentia isso na época, e não estou sentindo agora olhando para trás. 

E eu lembro que a Waldisa tinha algumas dificuldades, eu lembro que alguns momentos 

ela comentava, tinha coisa até que ela mostrava para a gente: “olha, estou entregando 

isso”; ou seja, ela estava entregando material. Ou seja, alguém devia também estar 

cobrando ela de alguma coisa. Mas assim, o fato de ter uma museóloga estruturando o 

centro de ciência, na época também era uma coisa relativamente nova. Digamos que ter 

um museólogo não fosse exatamente pensado para um centro de ciência, que poderia 

não ser considerado um museu, talvez eles achassem que não era o lugar dela, não. 

Digamos assim, tinha um senso comum que o museólogo, o lugar dele, era em um 

museu tradicional. Então o fato dela ter sido chamada, então é um ponto favorável da 

museologia, e ela reforçava: “é um projeto museológico para o centro de ciências”. Então 

ela trabalhava bastante isso. Mas é isso, fora a Waldisa, eu e a Márcia, na verdade 

nenhuma das pessoas tinham experiência nem com centro de ciência, nem com museu. 

Nelly era professora de escola pública (como eu fui também). Então, talvez nesse 

desconhecimento, e outras coisas que talvez eu desconheça, é que uma série de atritos 

aconteceram. E a abertura em si foi um impacto enorme. Já estou cortando todas as tuas 

perguntas, pode me interromper [risos]. Foi um impacto enorme, foi em 87, julho, se não 

me engano. Então inaugurou porque é isso, era um projeto político – um bom projeto 

político, mas era um projeto político, tinha que inaugurar. Então, foi um ano de trabalho, 

entre um espaço que estava em ruínas, precisava trocar o telhado, precisava trocar tudo, 

fazer tudo; e uma exposição que não existia, precisava inaugurar, e inaugurou em julho 

de 1987. E foi um grande evento, na verdade, não foi só uma fitinha. Estavam lá muitas 

autoridade, autoridades ligadas ao CNPq, autoridades do Estado de São Paulo, 

autoridades da USP, então o grande espaço estava – lotado é modo de dizer –, mas 

estava todo completamente preenchido. Foi um grande evento. Mas como a gente sabe, 

tem o dia depois, que precisava acontecer. O processo aconteceu muito rápido, os 

educadores foram treinados, lógico que eles foram, a Waldisa cuidou disso 

pessoalmente, inclusive, durante meses. Mas entre esse treinamento e o saber o que 

fazer no espaço, é uma outra... Uma coisa, então, que foi um impacto muito grande, foi 

um impacto enorme de visitação, que era muita visitação, mas muita, muita visitação. 

Então era tudo por ser feito, tudo por ser feito basicamente por duas pessoas. E, imagina, 

agendar escolas, então até ensinar que tinha que agendar... Então, agendamento de 

escolas, chegava ônibus e mais ônibus, o que que a gente ia fazer? Então, como 
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organizar a chegada, como fazer uma fila de escolas, porque era tudo hiper, tudo enorme 

e esse cotidiano que precisava ser construído. Cotidiano no sentido: tudo bem, o 

educador estava lá no seu espaço, mas e daí? Digamos, chega a escola, como é que é? 

O que a gente faz? Então, fomos combinando aos poucos como é que seria essa 

recepção da escola, até que ponto seria um acompanhamento do grupo, em que 

momento o grupo poderia “se dispersar”. E fora as escolas e esse acompanhamento, 

também tinha – como teria hoje também, é fácil de entender isso – que se descobrir 

como educador no espaço. O que que ele pode e o que ele não pode fazer, e aprender 

a interagir com o público, estar com o público. Não é uma coisa que se programe, é uma 

coisa que você faz. Não dá para programar “nossa, vai ser legal, vai ser um bom diálogo”, 

é uma relação dialógica, mas para isso acontecer... Então na verdade a gente tinha 

muitas – os educadores e consequentemente nós – dificuldades mesmo. Ele tinha que 

se redescobrir lá, tinha que não só dominar o conteúdo, mas ele tinha que na verdade 

dominar a exposição, que são duas coisas diferentes. Saber o que está aonde, até onde 

ele podia explorar, até onde ele podia estabelecer conexões com o cotidiano das 

pessoas que estavam ali visitando. Como estimular o público ou não, porque é o tipo de 

coisa que você pode treinar, mas fazer é uma outra vivência constante e permanente; as 

pessoas querendo fazer isso é uma outra coisa. Então também ali alguns educadores 

sentiram dificuldade, alguns até descobriram que não conseguiriam, e outros que sim. É 

um conjunto de coisas. 

Paula: Eu tenho uma pergunta bem nesse sentido, Marília, que é assim: na sua 

concepção, na sua percepção que você tem daquele período, como você percebeu a 

chegada dessa instituição no cenário museológico paulista? Você já me disse que foi 

uma coisa impactante, uma abertura impactante, mas como você também era alguém 

que estava ali no cenário museológico, você lembra de como que isso percorreu, o que 

que se falava no curso, por exemplo? Não sei, sabe. No curso não, você já tinha saído 

do curso, mas entre os colegas. Um pouco essa percepção do cenário paulista para esse 

novo modelo de centro de ciência, que acho que era inédito para São Paulo. 

Marília: Não, tudo foi uma repercussão grande. Primeiro a gente não pode esquecer que 

nós estamos falando da década de 80. Inclusive, Paula, depois se você puder dá uma 

olhada na tese de doutorado da Esther Valente, porque ela fala justamente... 

Paula: Ah, eu estou lendo ela! 

 
Marília: A década de 1980, e o boom não só de museus no Brasil, mas de centros de 

ciência. Então era, digamos assim, criava-se centros de ciências, muitos. Pequenos, 

médios, grandes; clubes de ciência. A USP tinha lá a Tenda do... Esqueci o nome dele 
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agora, daqui a pouco eu me lembro. Então assim, essa coisa do ensino da ciência e o 

papel dos centros. A Tenda do Fuad, lembra dele? É, era uma tenda mesmo. Era muito 

bacana. Mas o professor Hamburger tinha também lá na Física. Então assim, foi o 

momento. E foi na década de 80 também, talvez um pouquinho antes da Estação 

Ciência, poucos anos, que foi criado o MAST – Museu de Astronomia e Ciências Afins. 

Então também o MAST chama muito a atenção, também tinha vínculos, se não me 

engano, com o CNPq, mas o MAST também veio com muita força. A Waldisa se baseou 

muito no MAST, no sentido daquele momento de efervescência de alguns projetos do 

MAST. E a Estação Ciência justamente em São Paulo. Estado de São Paulo, a cidade 

de São Paulo, o fato de ser um projeto do CNPq, do presidente do CNPq, que era alguém 

da USP. E no meio museológico também, por ser tudo isso, mas por ser Waldisa, que 

estava ali, o protagonismo dela, mas levando sempre a museologia. Para a Waldisa é 

bem isso, não é só ela, é sempre alguma coisa através dela. Então, na verdade, foi sim, 

teve uma repercussão muito grande, enorme. As pessoas queriam saber, as pessoas 

comentavam. É que na verdade, Márcia e eu tinha um cotidiano tão intenso de trabalho 

que a gente não deslumbramos, vamos dizer assim, porque era trabalho, você 

entendeu? Mas teve, teve sim, no sentido museológico, juntando tudo, chamou muita 

atenção e teve uma repercussão museológica bastante grande. Talvez pela saída – saí 

primeiro, não sei, acho que depois foi a Márcia, depois a Waldisa. Depois disso, na 

verdade, foi para a USP, vindo aí a transição com a USP, a Nelly saiu – ela se achou 

injustiçada por ter saído, não sei por que que ela achou que ela ia ficar. É isso, coisas 

da política. Entrou na USP, entrou em outro processo. Mas até o fim da Estação Ciência 

é uma coisa que não está escrita, porque ela de repente “tum”, sumiu. É bem assim. 

Paula: Ela não se encerrou, na verdade, segundo a USP. 

 
Marília: Não teve despedida, ninguém falou, simplesmente um dia alguém apagou a luz 

e pronto! 

Paula: É. 

 
Marília: Eu fiquei sabendo por acaso. Fiquei meio por acaso, falei “nossa”. Inclusive 

ninguém, digamos assim, a gente fala da repercussão inicial, né? Então, não teve uma 

repercussão final, é uma coisa muito estranha. Mas seja como for, até, digamos assim, 

os últimos tempos, e depois estando na USP, eu participei de alguns projetos da Estação 

Ciência. Waldisa já estava falecida, e, aliás, eu já estava no MAE, mas eu participei de 

alguns projetos com a Estação Ciência. Mas assim, o que eu me lembro desses últimos 

contatos da Estação Ciência, é que aquela estrutura da Waldisa, da exposição, estava 

lá; estrutura do trabalho educativo estava lá. Talvez ninguém enxergasse isso, mas eu 
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enxergava claramente. Eu entrava lá – tudo bem, alguém retocou os móveis, mas era a 

cor. Era a cor, era a estrutura, era a distribuição, era o mesmo banquinho – talvez só 

trocaram porque ficou velho. É lógico que uma modificação ou outra ali, lógico que 

algumas coisas foram colocadas no espaço. Um dia, para a diretora que estava lá eu até 

perguntei: “mas o que que está fazendo ali, a réplica do dirigível do Santos Dumont?”; 

ela “ah, o público gosta!”, então era uma coisa assim... Uma réplica do dirigível com o 

dinossauro, mas ocupando os espaços. O que era antes um espaço preenchido, mas ao 

mesmo tempo equilibrado, deixando os vãos necessários para as coisas estarem 

integradas, mas ao mesmo tempo separadas, de repente começou a ser preenchido com 

um monte de parafernália que não dialogava, na minha opinião. Mas as estruturas 

estavam lá. Alguém achou que seria uma boa ideia botar um monte de coisa no meio, 

você entendeu? E fragmentos. A exposição “O homem, o planeta e a vida” da Waldisa 

não era uma exposição fragmentada; era uma exposição articulada em partes. Depois 

virou um monte de coisa, mas a estrutura estava lá. 

Paula: E falando dessa perspectiva mais conceitual, que eu acho que você está me 

trazendo, Marília, que você vê essa persistência desse conceito gerador que foi pensado 

por vocês, pela Waldisa, quais são as relações desse projeto museológico que você 

enxerga com os movimentos da museologia naquele período? Acho que, enfim, para a 

gente é óbvio, mas acho que é importante eu perguntar e investigar quais são essas 

relações que você enxerga, talvez alguma instituição que Waldisa sempre trazia como 

referência, ou instituições que ela trazia, conceitos, não sei. Aí é uma pergunta mais 

conceitual-teórica, se você tem essa lembrança. 

Marília: Então, a Waldisa era muito ativa, muito criativa, muito viva. Nossa, às vezes a 

gente estava exausta no final da tarde, vinha a Waldisa e eu: “Ai Márcia, não vou 

aguentar esse entusiasmo” [risos]. Ela vinha com ideias, então ela era uma pessoa... 

Muito política, sempre, sempre muito política, sempre em defesa de uma causa. E a 

Waldisa, você sabe bem, era muito antenada no ICOM, no ICOFOM, então ela tinha 

essa, digamos, essa base teórica da museologia também, e da museologia internacional. 

Ela tinha, ela dominava isso, inclusive quando aluna ainda, eu lembro que ela voltava do 

ICOM, dos encontros, já com um monte de xerox e distribuía para todo mundo. Então a 

gente conhecia os grandes autores da teoria museológica do mundo e xerox dos 

eventos, passava, era o xerox da xerox, passava uns negócios assim, com aquela 

mancha preta lateral, mas ela distribuía. Todo mundo tinha acesso a isso. Então ela 

conhecia muitos museus do mundo, ela participou bastante de eventos internacionais, 

bastante nessa época, 80, começo de 90. Se a gente ver, comparando com hoje – não 

hoje pandemia, mas pré-pandemia – a gente viaja, mas tudo é mais fácil. Na época da 
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Waldisa era mais difícil, mas mesmo assim ela tinha uma bagagem internacional, uma 

visão internacional, bastante grande. E ela tinha muitos contatos no Brasil também. 

Tinha, digamos assim – não vou dizer que ela tinha inimizades, mas ela também era 

muito perseguida no Brasil por outras correntes, por outras pessoas. Eram disputas da 

época. E o fato dela implantar a museologia em São Paulo, que não fosse graduação, 

porque ela sempre defendeu a pós-graduação, ela sempre acreditou na pós para São 

Paulo, e desenvolveu trabalho. Mas ela tinha muitas articulações no Brasil também, com 

toda a certeza, e no estado de São Paulo também. Mas então eu acho que ela tinha uma 

visão. Agora, assim, eu não sei se ela tinha uma grande referência, mas ela citava. Ela 

sempre citava o MASP, até porque a museologia começou lá no MASP; ela sempre 

citava uma exposição que eles – alunos e professores da museologia – montaram no 

MASP, não me lembro o nome agora. Mas ela sempre falava do MAST também, do 

Museu de Astronomia e Ciências Afins (RJ); alguns museus do interior. Durante o 

projeto, em 86, nós também fomos lá no museu da Unicamp, é o Museu Vivo? Museu 

Interativo? Museu Dinâmico de Ciências de Campinas. 

Paula: Vocês fizeram uma visita técnica, assim? 

 
Marília: Fizemos uma visita técnica, como fomos a São Carlos no CDCC também, onde 

fomos recebidas pelo professor Schiel, e à Represa do Broa, fomos, pelo prestígio da 

Waldisa, recebidas pelo professor [José Galizia] Tundisi. Também fomos ao Instituto 

Agronômico de Campinas. Mas então o que eu estou querendo dizer, é uma pessoa que 

circulava, que tinha muita disposição, muita alegria. Talvez ela não tivesse tanta 

mobilidade física, mas ela tinha muita vontade, muita disposição. Ela gostava muito do 

interior. E ela sempre lembrava de alguma coisa que ela viu, e daí podia ser tanto de um 

grande museu internacional quanto podia ser lá em um pequeno museu no interior do 

estado de São Paulo. Então assim, eu acho que ela tinha várias referências, 

respondendo a sua pergunta. Eu estou falando e estou pensando. 

Paula: [risos]. É, a gente vai puxando. 

 
Marília: É! Como eu sou das artes plásticas, eu sou muito visual, eu fico vendo lá dentro, 

tentando lembrar quem é. Mas assim, era uma pessoa que circulava muito e respeitava 

muito o trabalho das pessoas, mas era uma pessoa de repertório. Ao invés de ela ter 

uma grande referência ou algumas grandes referências, eu acho que ela era uma pessoa 

que tinha muito repertório, e o repertório muito aberto. Era uma coisa dela, não era do 

tipo que adorava grandes museus internacionais, ela até podia ir em um museu 

internacional e aprender e ver alguma coisa lá, como ela podia, dentro do seu espírito 

aberto e criativo, ir em um museu da capital, no interior, não importa onde seja, e 
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encontrar alguma coisa que lhe dissesse algo. Talvez por aí que a gente possa entender 

por que ela criou o espaço infantil, ou se sentiu absolutamente à vontade de colocar os 

banquinhos. Ela mesmo nunca viu os banquinhos no museu internacional, mas isso não 

a impediu de colocar ali. Então eu acho que ela é uma pessoa de muitos repertórios 

teóricos, conceituais, e de museus, ela já tinha essa vivência, e não tinha preconceito. 

Não tinha preconceito, ela procurava, na verdade, aquilo que ela acreditava, então se 

ela acreditava, digamos assim, em valores, questões sensíveis, de aspectos ligados ao 

humano, à humanidade – ela sempre estava defendendo alguém –, que ela achasse que 

precisasse da defesa dela ou da proteção dela, ela sempre pegava uma causa. Então 

acho assim, era uma mulher com uma formação muito sólida, muito consistente, muito 

inteligente, muito dona de si, mesmo vivendo em um mundo masculino – era e continua 

sendo, mas era mais. Uma grande visão, uma grande visão de museus, e ela sabia muito 

bem acionar aquilo. Então é uma pessoa com repertório muito vasto e bastante rico e 

aberto. Acho que é isso. 

Paula: Sim. E aí puxando esse gancho, nesse processo de elaboração do projeto 

museológico. Acho que você já me falou um pouco, mas você percebe alguma demanda 

política ou social do momento que marcou muito esse projeto na concepção da Waldisa? 

Alguma coisa específica, assim, você falou dos grupos, ela sempre pegava algo para 

defender, tinha alguma questão social ali, para além da democratização da ciência, da 

tecnologia? Eu entendo que tem uma ligação muito forte com o período político também 

de democratização em geral. Se você vê outras questões mais específicas que ela 

pegava ali no calo? 

Marília: Eu não me lembro de nada assim tão particular. É porque essas questões que 

nós temos hoje muito vivas no presente é bem de hoje mesmo, vem em um crescente. 

Por exemplo, de LGBTQIA+. Então, eu não me lembro algo assim. Eu não me lembro, 

estou tentando até... Imagina, eu trabalho com indígenas – não que ela fosse contra, 

mas assim, pontualmente, eu acho que não. No projeto da Estação Ciência não. 

Anteriormente ela era muito envolvida com Diretas Já, das questões políticas, ela sempre 

foi uma pessoa também muito vinculada com pessoas ligadas à política, mas na Estação 

Ciência, em particular, eu não me lembro. Lembro sim que ela tinha uma pauta social, 

uma pauta educacional, uma pauta na democracia, mas nada assim tão pontual que eu 

me lembro neste momento. 

Paula: Eu tenho duas questões, Marília. Uma, também, você foi falando e aí me veio: 

nesse processo de trabalho, na implementação da Estação Ciência e tal, por exemplo, 

você me disse que existia então uma hierarquia entre vocês, uma assessoria científica. 

E aí, por exemplo, a quem ficava a cargo de fazer uma curadoria das imagens, escrever 
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os textos? Era dessa assessoria, era de vocês, era da Waldisa? De onde vinha essa 

produção, essa autoria? 

Marília: A exposição... Eu não me lembro de textos na exposição. Eu acho que já é uma 

coisa que ela inovou. Eu não me lembro de textos, e se tivesse era muito pouco. Então 

era a exposição mesmo, eu lembro das etiquetas, os aparelhos de física e tal, mas tinha 

ali uma etiqueta. Inclusive em um tamanho mais ou menos assim mesmo, 20, 25 mais 

ou menos – lembro até dos acrílicos. Então ali tinham pequenos textos que falavam mais 

do funcionamento. Eu não me lembro quem escreveu, mas muito provavelmente foi 

alguém da área mesmo. Com certeza não fui eu, nem a Márcia, mas assim, de qualquer 

forma, não era uma exposição com muitas imagens. Não vou te dizer que não tinham 

escolhas a serem feitas, muito menos que eu e a Márcia não tenhamos feito escolhas – 

até porque a gente estava lá, tem uma hora que alguém te dá um catálogo de tinta e 

você tem que... Mas assim, era uma exposição que você pode dizer – não vou dizer que 

era completamente sem texto – mas ela não era estruturada em grandes textos, aquilo 

que a gente tem feito de parede. Tinha etiquetas quando necessário, eu lembro que nos 

aparelhos de física tinham, no Instituto Butantan tinha também as etiquetas 

apresentando cada espécime pelo equipe do Butantan; na área de história não tinha, nas 

cortinas do tempo não tinha; na área de Biologia que eram as aves urbanas também não 

tinha; área de matemática também não tinha texto. Nem reparei, você está falando e eu 

estou passando de uma a... A área de matemática também era muito em cima de jogos, 

demonstrações, e de raciocínio, mas também não tinha texto. Talvez porque fosse uma 

escolha dela, mas uma escolha dela que também favorecia o diálogo com os educadores 

no espaço. E de qualquer forma, tudo que diz respeito a imagens, por exemplo – tinha 

as aves urbanas –, eram imagens cedidas pela área, pelo consultor específico daquela 

área. Assim como todos os aparelhos de física foram feitos em São Carlos, do CDCC, 

se não todos a maioria deles. Nos jogos da área de matemática alguém disse o que é; 

as medidas, os desenhos, a gente acompanhava a execução. Eu lembro que tinha coisas 

de madeira, então a partir de um desenho alguma coisa precisava ser executada em 

madeira, a gente precisava ter um cuidado para que aquilo fosse bem executado. No 

Butantan praticamente tudo foi, digamos, orientação do Pedro Federsoni e da equipe 

dele, então não só o animal em si, mas a constituição dos terrários – eram terrários com 

água, vegetação, tinha uma parte com um painel fotográfico, também as fotos foram 

cedidas por ele. 

Paula: Trabalho interdisciplinar mesmo! 

 
Marília: É, justamente, você sabe quem levou a foto, mas até chegar ao conceito do que 

seria ali, eram várias conversas com esses consultores e a Waldisa; até eu e a Márcia, 
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como executoras, entendermos o que era para ser feito e fazer. Foi o que eu te falei, em 

todos os momentos têm ali uma possibilidade de escolha. Então de fato, eu lembro que 

a gente escolhia muito, mas era do maior para o menor. Eu sabia que era azul para 

determinadas eventualidades, mas alguém levava lá o catálogo de tinta e eu pegava lá 

“é este!” [risos]. 

Paula: Entendi! E você se lembra de – acho que aí a partir da abertura, assim, do período 

que você ficou um pouco depois – da implementação de algum projeto especial de 

comunicação, educação, que tenha te marcado? A criação de algum programa, de 

alguma programação, que talvez eu não tenha acessado nesta documentação e que 

você acha interessante? Você se lembra de algo assim? 

Marília: Eu não me lembro. Estava até olhando o roteiro das suas perguntas. Eu não me 

lembro, porque foi o seguinte: justamente uma rotina em torno da exposição, em torno 

das escolas. Eu lembro que tinha a área de química, e ela não era exatamente uma área 

expositiva, mas tinha um grupo de estudantes que fazia o Show de Química, no geral 

era à noite, para escolas. Fora isso eu não lembro nenhum grande... É que não é um 

evento que a gente entende hoje, outras atividades. Eu não me lembro, não está na 

minha lembrança, não. 

Paula: Talvez esse momento tenha sido mesmo muito para se consolidar, os processos 

do dia a dia. Muito interessante essa percepção que você traz, desse “imaginamos essa 

instituição, agora vamos fazer funcionar”. 

Marília: É uma rotina. E eu me lembro claramente que um belo dia... Era tudo tão em 

processo, e era tudo tão junto: problema, decisão, o que faz, o que não faz – era tudo 

tão... Orienta, conversa, chama a atenção, insiste – era tudo tão assim, intenso e 

bastante estressante. Eu lembro que um dia a Márcia chegou “eu só vou cuidar de 

documentação!” Eu lembro direitinho, ela chegou de manhã, nem colocou a bolsa na 

mesa: “eu vou a partir de hoje cuidar da documentação!” Na verdade, a gente nunca 

tinha parado para pensar na documentação museológica. Então, na verdade, não é que 

a gente não soubesse o que precisava fazer, é que é isso, a rotina não conduzia para 

isso. Até limpeza de segunda-feira, tudo a gente orientava, tudo. A tal da cortina do 

tempo, eu lembro até hoje eu no chão com a moça passando pano para limpar, ver a 

forma mais fácil de limpar uma cortina enormr, porque de tempos e tempos precisava 

desmontar e limpar, limpar limpando, porque pegava pó – na Lapa, né? Então eu lembro 

direitinho, como orientar como limpar as placas de acrílico das etiquetas sem arranhar. 

Paula: Entendi, todas essas minúcias. 
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Marília: Era tudo. Então eu lembro de um dia a Márcia “agora eu vou fazer a 

documentação museológica”, assim, abraçar uma coisa que era necessária, que era 

importante, que era estrutural e que a gente não tinha, na verdade, parado para fazer – 

pensar e fazer. Então ela fez ficha, eu lembro direitinho, ela fez fichas. 

Paula: E aí catalogava os objetos científicos de experimentos ali e tal? Uma 

documentação nesse sentido? 

Marília: É, porque nada era “objeto museológico”. Não tinha acervo. O que era acervo 

era do Instituto Butantan, na verdade, que eram os espécimes. A cobra estava ali, como 

empréstimo pelo Instituto Butantan. Na verdade, nada era acervo no sentido que a gente 

conhece, que tomba. Mas a gente tinha essa noção do que não era acervo no sentido 

mais convencional; e, também, de normatização, que é algo que tem o número de tombo, 

que você não pode destombar, aquela coisa que é tão importante e necessária. Ali não 

tinha, porque uma coisa, se quebrasse, era consertada ou refeita. Tinha isso também, 

as coisas quebravam, então a gente tinha que cuidar da manutenção e cuidar para a 

manutenção acontecer rápido para não ficar o museu desfalcado. Mas de qualquer 

forma, tinha sim esse conceito do que era o objeto “principal”. Como era justamente 

essas coisas de física, as coisas da matemática – ou seja, estragou? Substitui, mas 

continuava o registro. O registro se mantinha como algo importante e algumas 

modificações eventualmente poderiam ser colocadas nessa ficha. Então, tinha esse 

conceito, conceito mesmo, museológico, de musealização, de processo curatorial em 

todas as atividades que a gente ia colocando. Agora, tudo isso – eu fico imaginando –, 

tudo isso para pessoas que nem sabiam o que era um museu além da sua experiência 

como visitante – porque era a verdade, profissionais éramos nós – devia ser muito 

abstrato. Imagina explicar para alguém que nem sabe o que é documentação 

museológica o que você vai fazer; explicando o que é tombamento, o que é acervo, para 

dizer que não vai tombar, mas que era “acervo” mesmo assim. Então assim, eu acho que 

foi uma situação bastante difícil para todos. 

Paula: E desde quando você entrou já se tinha adotado esse partido de que seria um 

museu a partir de experimentos, a partir de réplicas, não seria um museu com acervo? 

Marília: É, começou como Centro de Ciências para a Juventude – esse é o conceito. 

Virou Estação Ciência depois, com o Washington Olivetto, que em algum momento ele 

foi chamado para fazer uma consultoria pontual. Foi ele que criou o logo, e ele que fez a 

conexão entre a estação de trem, e virou Estação Ciência, que foi uma escolha muito 

boa, por sinal. Tem a ver com publicidade, uma coisa simples, direta e que remete a uma 

ideia, o logo redondinho, assim [como uma placa de estação de trem]. Mas tudo começou 
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como um centro de ciência no pensamento museológico. Então a todo momento o centro 

de ciência é um museu, consequentemente o projeto é museológico – a Waldisa sempre 

batia nessa tecla. Talvez isso também seja um problema, porque era óbvio para ela, era 

óbvio para nós; para os outros, que nem sabiam que museologia existia, talvez não fosse 

nada...E isso, essa falta de experiência das pessoas ... Tinha o professor Schiel lá da 

física, então ele era físico, mas tinha experiência no centro dele, no CDCC; eram 

décadas de trabalho, e assim por diante. Tinham outros. O professor Mário Festa e o 

professor Setzer, então, na verdade, como professores universitários eles tinham 

atividades de extensão, e tantas outras pessoas que eram da universidade, mas tinham 

atividades de extensão. O Schiel é um caso bem particular, porque ele não só era um 

físico – pesquisa em física, aula em física –, mas ele se ocupava de extensão através do 

Centro de Ciências, ele coordenava o CDCC. Então vários pesquisadores, o diálogo 

inclusive fluía facilmente com essa consultoria científica, era um diálogo muito 

respeitoso. 

Paula: Porque tinha essa percepção da extensão, da importância da extensão, né? 

 
Marília: E outra, eles queriam o Centro de Ciências para falar de ciência. Para falar, esse 

era o intuito deles. Não tinha entre eles, assim, arrogância, estrelismo; eles estavam lá 

pura e simplesmente como uma oportunidade de divulgar ciência. Inclusive isso é muito 

bonito, porque é isso, é só isso que eles queriam. E nós éramos, digamos assim, um 

braço para eles poderem fazer isso dentro do centro de ciência. Com essa consultoria 

científica era muito tranquilo. É isso, as coisas se casaram, casaram perfeitamente. 

Paula: Muito legal, Marília. Eu acho que você trouxe várias coisas que eu não tinha 

acesso, dessa dimensão do processo de implementação, desse trabalho prático mesmo 

que não está tanto na documentação. Acho que a documentação salvaguardada ela vai 

mais em um âmbito teórico, de elaboração filosófica, e aí você trouxe a transposição 

disso para a realidade. 

Marília: Olha, a única coisa que eu sinto nesse processo é que tudo que eu anotei da 

Estação Ciência – e não foi pouca coisa, porque eu anotava tudo, tudo – tudo ficou lá. 

Tudo ficou lá, cadernos, anotações, registros, tudo. Então assim, esse embrião da 

Estação Ciência, a partir do meu trabalho – tudo bem, é um recorte – tudo ficou lá. Então, 

eu comentei com você “ah, depois eu estive lá, várias vezes” e eu sempre falava “gente, 

acha isso. Acha isso para eu poder identificar e deixar aqui”. Bom, moral da história: 

ninguém achou, não identifiquei e é uma pena, porque é um pedaço, mas é assim 

mesmo, é assim mesmo, lamentavelmente. 

Paula: Precisava de um trabalho de memória institucional, né? 
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Marília: É! E outra: se a Estação se desfez, para onde foram as coisas? Para onde foram 

as coisas? Tinha muita documentação lá. Bom, pode ser que o que eu tenha registrado 

tenha sido jogado fora, porque fui demitida, cheguei em um dia de manhã e fui demitida, 

simplesmente fui embora. Pode ser que tenham pego tudo e jogado tudo na lata do lixo 

também, nunca se sabe. Mas que é uma, independente de quem seja, é uma perda, é. 

É isso, a gente está falando da Waldisa, do projeto dela, então assim, digamos assim, o 

que eu anotei é algo do projeto dela, com essa interface de se concretizar. É ela, ela 

através da minha mão, através do meu registro e os da Márcia, que ela também fazia, 

claro. Mas é isso. 

Paula: Você gostaria de complementar mais alguma coisa, Marília? 

 
Marília: Acho que é isso. Depois, se eu lembrar de alguma coisa que eu achar, assim, 

que pudesse te ajudar, eu te falo. Mas eu acho que é isso. Veio tudo de uma vez na 

cabeça [risos]. 

Paula: [risos]. Não, perfeito, foi ótimo mesmo Marília, não tenho palavras para agradecer. 

Eu vou só depois te mandar um termo de autorização para poder reproduzir algumas 

partes no trabalho, mas antes disso eu te encaminho a transcrição também para você 

dar um ok, aprovar, ver se quer que suprima alguma coisa. 

Marília: Está ótimo, tá bom então, Paula. 

Paula: Mas muito obrigada, mesmo. 

Marília: Estou à disposição e boa pesquisa, 

viu? Paula: Obrigada.
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Paula: Leda, vamos lá. Deixa eu te contar um pouquinho do que, enfim, eu tenho 

buscado e tenho conversado com as pessoas e aí a gente vê o que você consegue 

recuperar, quais são as suas memórias sobre esse trabalho com a Waldisa. 

Leda: Eu andei até procurando, porque eu sou acumuladora de papel, então é demais, 

mas eu passei muita coisa que eu tinha da Waldisa, porque em todo canto tem gente 

fazendo tese sobre ela, aí mandei fotos, os meninos fizeram um trabalho aqui há muito 

tempo atrás, Marcelo, Cristina...aí a gente sai catando também né, ela morreu muito 

jovem, é lamentável, lamentável. O pouco que tem, todo mundo quer. Eu nem sei mais 

o que eu passei pra frente, porque também não adianta deixar comigo né, tem que 

passar a frente, deixar com as pessoas. Por exemplo, o curso para o pessoal de...você 

o curso quando? Em que ano? 

Paula: Eu estou fazendo o Mestrado agora com a Cristina. Eu não cheguei a fazer o 

curso da FESPSP, nem o do MAE. 

Leda: Não existe mais, né. 

Paula: Não, não existe 

mais. 

Leda: Não existe né. Mas o do Rio continua 

existindo né? Paula: Continua! O do Rio sim. 

Leda: E uma das amigas nossas da época abriu um em Brasília, a Celina. Você está 

sabendo disso? 

Paula: Já ouvi o nome dela em algumas entrevistas e tal. 

 
Leda: Celina Kuniyoshi, ela aposentou agora. Ela foi pra Brasília, batalhou, foi uma luta. 
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Mas com a ajuda de outros museólogos da época, em outros Estados, ela conseguiu o 

de graduação, né. É muito importante. 

Paula: Legal! Deixa só eu te falar uma coisinha: você me autoriza gravar o áudio pra eu 

poder transcrever as informações depois? Depois eu passo pra você aprovar. 

Leda: Ah sim, pode, pode. Fica tranquila. 

 
Paula: Legal, obrigada. Então Leda, eu queria primeiro, antes da gente começar, eu 

queria te conhecer um pouquinho. 

Leda: A tua tese é sobre qual tema? 

 
Paula: É sobre o Museu da Indústria e a Estação 

Ciência. Leda: Tá certo. 

Paula: Eu estou investigando a documentação dessas duas instituições para entender 

como elas são pioneiras no desenvolvimento de uma museologia social aqui em São 

Paulo. 

Leda: Escute, a Estação Ciência que você chama é essa da 

Lapa, né? Paula: A da Lapa, isso. 

Leda: Eu só vejo as pessoas dando entrevista dizendo que é da USP, não, não é da 

USP, era da Waldisa. E ali acompanhei bem, viu? Aquele ali acompanhei bem. Porque 

ela trabalhava comigo, aquele e a Casa Guilherme de Almeida eu participei muito 

diretamente. 

Paula: Me conta um pouco disso assim, você era funcionária do Estado? 

 
Leda: É. Funcionária do Estado. Ela era funcionária do Estado, assistente 

técnica. Paula: Não, e você? Você era também? 

Leda: Também. Do mesmo Gabinete. Só que eu sou economista e eu entrei no Estado 

para trabalhar com planejamento da área de Economia, mas fizemos amizade logo, uma 

das primeiras pessoas que eu fiz amizade foi com ela. Eu a considero uma das pessoas 

mais inteligentes que conheci. 

Paula: Que legal! E aí, conforme você a conheceu, ela acabou te chamando para 

trabalhar nos projetos e você acabou se engajando? 

Leda: Não, não. Era puramente por amizade e por interesse na área, por que eu fui fazer 

Museologia? Porque eu queria entender um pouco de História da Arte, só, ponto. Porque 
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o curso foi criado, você sabe né, foi um convênio da Secretaria da Cultura com o MASP 

e a FESPSP, tanto que teve aula em todo canto, na FESPSP, depois nesse colégio aí 

perto do Palácio Campos Elíseos, é um colégio público dirigido por padres e tal, mas o 

grosso foi no MASP e na FESPSP. 

Paula: Em que ano você fez o curso? 

 
Leda: Ih, minha filha, não me pergunte muito de data que eu sou atolada. Estava até 

procurando para ver se eu me lembrava, depois eu posso até pesquisar isso e te passar. 

Mas Cristina tem tudo isso na cabeça, Cristina é minha memória, ela foi da minha turma, 

foi a 1ª turma. 

Paula: Ah, então você foi da 1ª turma? 

 
Leda: Fui da 1ª turma. Fiz com bolsa na Secretaria, eu, Maria Ignez Mantovani, que você 

já deve ter ouvido falar, que tornou-se uma pessoa muito importante, ela investiu nisso. 

A Maria Ignez era secretária do Secretário da pasta, Max Feffer. E eu, ela e o outro moço, 

a Alda também, Alda Ribeiro que era muito amiga, era conhecida dela, essa trabalhava 

com ela. Uma outra pessoa que trabalhava com ela, que também era uma pessoa muito 

importante, Eunice Arruda, até morreu há pouco tempo, uma poetisa. 

Paula: Aham, a Cristina sempre fala dela também. 

 
Leda: É, era um grupinho muito amigo. Agora, eu nunca trabalhei oficialmente na 

coordenadoria da Waldisa, que era assim: a Secretaria era Cultura, Ciência e Tecnologia 

na época. Já tinha mudado de nome, já tinha saído o Esporte, que também era o Esporte 

junto. Aí tinha toda uma divisão, tinha a divisão de museus, tinha todas as comissões de 

Cultura, comissão de Literatura, comissão de Cinema, comissão de Numismática, 

comissão de Música e eu trabalhava com orçamento, o GPS (Grupo de Planejamento 

Setorial). Aí um dia conversando, elas já estavam com o projeto já prontinho, falou “olha, 

estou pensando em criar um curso e vou levar o projeto para o Secretário”. Deu sorte 

porque o Secretário acreditava muito nela e ela não tinha cargo de confiança, era cargo 

de carreira e aí criou. O curso era caro, saía caro, aí eu até peguei um pouco contato 

com esse pessoal, um menino que já trabalhava em museu que veio da Universidade 

Federal do Rio Grande acho ou de Santa Catarina. Veio uma outra moça que trabalhava 

num museu em Sergipe e tinha o pessoal do Rio, o Rio sempre...você sabe que um dos 

principais museólogos do Rio na época era aquele carnavalesco que ganhava todos os 

prêmios de carnaval Clóvis Bornay. Não sei se você já ouviu falar. 

Paula: Já! 

 
Leda: Ele era museólogo, mas acho que ele fez fora do país. E tinha duas amigas 
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também, Lourdes e... 

Paula: A Fernanda? 

 
Leda: Fernanda! Fernanda e Lourdes montaram o curso, elas tinham um rivalidadezinha 

quando a Waldisa criou o curso aqui. A Waldisa quis, desde o início, deixar esse curso 

na mão da USP, ela tinha uns amigos que trabalhavam na USP, no Estado, né?! O 

senhor que era muito famoso na época, tem vários livros escritos, era muito amigo dela, 

mas esqueci o nome dele. E criou o curso, e o curso foi pra frente e ela trouxe muita 

gente de fora para dar aula, o Gaël de Guichen que era um francês que morava em 

Roma e era o responsável pela restauração do ICCROM, que é o internacional né. Tem 

o ICOM que é o daqui que aí foi criado, tudo tem a mão da Waldisa, tá certo? E trouxemos 

uma francesa também, Jacqueline Diebold. 

Paula: Essa eu não conheço! 

 
Leda: Ela deve ter morrido, acho que ela já morreu, porque na época ela já era uma 

senhora já, devia ter uns 60 anos, Cristina deve lembrar bem. A Waldisa conseguiu 

inscrever a gente (no ICOM), a gente nem tinha terminado o curso, acho que a gente 

estava no último ano, aí teve um encontro internacional de museus, que acho que tem 

de dois em dois anos, na época acho que era de dois em dois anos e foi no México. A 

gente pagava 50 dólares para a inscrição. 

Paula: No ICOM, né? 

 
Leda: No ICOM. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, foram os 50 dólares mais bem 

pagos, porque o que nós vimos por conta desses 50 dólares e o que assistimos, não tem 

preço, entendeu? Agora, a hospedagem e passagem era por nossa conta, aí foram 

algumas alunas, eu, a Antonieta, acho que a Cristina não foi nessa viagem, ela foi no 

encontro do Rio, tenho até fotografia com ela. Outro dia ela que achou e me mandou 

essa fotografia. 

Paula: Ai, que demais! 

 
Leda: É, demais! Foram algumas alunas, mas aí nós tivemos acesso a tudo, o México é 

riquíssimo em termos de material museológico, material cultural, na época eles estavam 

escavando, olha a sorte que nós tivemos, eles estavam escavando o centro da cidade 

que é aonde de concentra os Poderes, Legislativo, Executivo e descobriram um tesouro 

maravilhoso, outra cidade! Nós tivemos acesso a isso, nem era público ainda, entendeu? 

Paula: Sim! 

 
Leda: Nem era público ainda, uma pena que na época não tivesse tanta facilidade de 
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fotografar, mesmo assim a Waldisa tinha muitas fotografias. E as palestras, os depósitos 

de museus, de arqueologia, olha, tivemos acesso a muita coisa, muita coisa. Teve um 

encontro em Puebla, era Dia dos Mortos, dia 2 de novembro e nós fomos todos os 

congressistas para Puebla que tem também relíquias conservadas e bem conservadas, 

passamos o dia lá, com palestra, com tudo. Foi uma viagem maravilhosa do ponto de 

vista do aprendizado e acho que vale como um Mestrado ou Doutorado de dois anos, 

sabe? É porque é muita informação, além das informações que nós tivemos de lá do 

México e da América Latina, tinha gente do mundo inteiro expondo seus trabalhos, 

expondo suas pesquisas, entendeu? Isso foi de uma riqueza sem igual, eu não sei se 

eles terminaram publicando, deve ter publicado algum resumo, depois perdemos de 

vista. E aí eu acho que foi nessa ocasião que a Waldisa conheceu um moço muito 

inteligente chamado Sérgio “não sei das quantas”, que eu não lembro o nome dele, que 

tinha acabado de montar um museu de indústria no México, entendeu? 

Paula: Não sabia. 

 
Leda: É, Sérgio, na verdade foi ele que me ligou dizendo que ela tava passando mal na 

outra viagem. E foi aí acho, não tenho muita certeza que faz muito tempo, era muita 

conversa, pra guardar tudo é difícil...que ela teve a ideia de fazer o Museu da Indústria. 

 
Paula: E você participou? Conforme ela foi fazendo a transferência dela para a Secretaria 

da Indústria, você lembra um pouco de como era isso? 

Leda: A Secretaria da Indústria, na verdade, era a mesma secretaria que mudava de 

nome de acordo com o governador, a gente foi mudando de nome, mas não foi criada 

uma Secretaria da Indústria. Acho que nessa época, deve ter mudado, cada governo 

muda ou divide as secretarias e cria outras, entendeu? No Maluf ele criou a Cultura, aí 

ficou Indústria, Ciência e Tecnologia. Para você ter uma ideia de como é complexa 

aquela Secretaria, as três universidades são subordinadas a ela, a FAPESP, o IPT 

(Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP), o Instituto de Pesos e Medidas de 

Campinas, que é nacional, também era subordinado à Secretaria. Ainda hoje é, mas 

assim, o Secretário não tem poder nenhum de intervir na política dessas instituições, faz 

parte do orçamento, entendeu? Acho até que é como o HC, o HC é subordinado à Chefia 

de Gabinete do Governador, não à Secretaria de Saúde, porque é uma escola ligada à 

Faculdade de Medicina, mas tinha uma administração particular diretamente à Chefia de 

Gabinete. Aí começaram as pesquisas, um dos primeiros lugares que eu me lembro que 

a gente visitou para um possível Museu da Indústria era aqui perto da USP, mais voltado 

pra Marginal Pinheiros, um terreno enorme que na verdade antes eu não sei dizer o que 

era, mas o que tinha lá era desativado e tinha uns aviões de pequeno porte que o Maluf 
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depois, se descobriu, lembra? Quantos anos você tem Paula? 

Paula: Eu tenho 26. 

 
Leda: Ah, minha filha, há muito tempo isso. Então não vale a pena eu 

contar. Paula: Não, me conte! 

Paula: Então, mas o do Museu da Indústria, você acompanhou uma exposição que teve 

no SESC Carmo, se não me engano, focado na pessoa com deficiência, você lembra? 

Leda: Acompanhei, acompanhei. Na época, ela tinha uma ideia, não sei de onde que ela 

tirou aquela ideia, que a pessoa com deficiência visual podia sentir a cor pelo tato e nós 

montamos essa exposição. Era uma exposição difícil porque tinha que ser materiais com 

textura, entendeu? Para as pessoas pegarem e sentirem, ninguém falava nisso antes. 

Depois de muitos anos, agora mais recentemente, é que vez ou outra eu vejo um artigo 

falando sobre isso, de preferência no exterior, não vi aqui ainda no Brasil. Vez ou outra 

eu vejo alguém falar alguma coisa de exposição para pessoas com deficiência, 

principalmente os visuais. Então essa exposição acho que foi no Sesc Carmo, a gente 

fez outra exposição no Sesc - a primeira foi no MASP, depois a segunda...porque era 

como aula né, como trabalho, ela e os alunos – no Sesc Zona Sul, depois de Santo 

Amaro, era um SESC grande, que era sobre o Tropeirismo no Brasil. Tropa, Tropeiro e 

Tropeirismo. Acho que eu emprestei para alguém o prospecto da exposição. É porque 

você tem que passar para frente, não tem que ficar na casa de ninguém não, né. Tem 

que passar, para professor, para curso, pra exposição, pra biblioteca, tem que passar a 

frente. 

Paula: E você chegou a ir nas visitas que, pelo que eu vejo dos registros, principalmente 

no final dos anos 70, houve uma relação bem forte com a Fábrica Santa Helena em 

Jacareí, você chegou a ir? 

Leda: É, cheguei a ir com ela numa reunião lá, eles tiveram aqui, era Jacareí esta Fábrica 

e tinha outro lugar também, agora eu não me lembro. Nossa, tinha dado um branco essa 

de Jacareí, hein? Se você não fala. Onde você pegou esse dado, Paula? 

Paula: No arquivo pessoal da Waldisa lá no IEB-USP. Tem algumas coisas sobre essa 

relação com Jacareí. 

Leda: Você sabe que eu nunca vi esse arquivo? 

 
Paula: Ah, a gente tem que ir lá um dia pra você ir ver e dar uma olhada nos documentos. 

Acho que você vai lembrar de muita coisa. 
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Leda: É, eu vou mesmo. No IEB? Onde é o 

IEB? Paula: Fica na Cidade Universitária. 

Leda: Ligado a que departamento? 

 
Paula: Ele é um departamento autônomo, ele é um instituto 

próprio. Leda: E funciona sob direção de que faculdade? 

 
Paula: Então, de nenhuma. Ele é um instituto independente. Instituto de Estudos 

Brasileiros. E aí ele tem esses documentos de alguns intelectuais brasileiros e o da 

Waldisa está lá também. 

Leda: Tem muita coisa dela? 

 
Paula: Tem muita coisa, Leda. São umas 400 caixas. 

 
Leda: Eu me lembro da Cristina, do Marcelo, pessoal tudo levantando material, porque 

depois que ela morreu nós não tivemos muito acesso. Quem tinha acesso a muitas 

coisas dela era a Maria Inês Coutinho, não sei se você chegou a conhecer, ela morreu 

acho que há dois anos atrás. 

Paula: É, infelizmente eu não conheci. 

 
Leda: Porque a Waldisa tinha uma característica muito particular, quem se aproximava 

dela, se apaixonava. 

Paula: Sei, sei. 

 
Leda: Do Lasar Segall, eu fiz estágio lá com o Maurício. A minha turma foi assim, 

terminou o curso começou a se espalhar, a Inês Coutinho ficou um tempo trabalhando 

em Minas na época que tava montando o Inhotim, começando a montar Inhotim. Depois 

a Inês pegou trabalho no Rio Grande do Sul. Inês tem uma boa experiência. A Maria 

Ignez Mantovani montou um escritório em Pinheiros que hoje dá assistência técnica no 

mundo inteiro. A Cristina também fez muito curso fora, fizeram mestrado, o Marcelo fez 

até doutorado eu acho. Muita gente foi fazer. Jeuci! Agora me veio à mente, você vai 

falando e as pessoas vão aparecendo na tua memória, Jeuci era o moço da 

Universidade, acho que do Rio Grande do Sul, e ele montou o museu e foi o primeiro 

diretor do museu da universidade, logo que saiu do curso. E todo esse pessoal veio com 

bolsa das suas instituições, foi o caso dele, essa menina de Sergipe, que por muito tempo 

me correspondi com ela, depois acho que ela saiu pra Espanha pra fazer um curso e aí 

a gente se perdeu, eu mudei de casa, sabe essas coisas? Mas a gente tinha uma ligação 
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muito forte, sempre se falava por telefone, eu cheguei a visitá-la. Eu sou nordestina, eu 

sou da Paraíba, eu cheguei a visitar ela em Sergipe. Tinha gente de todo canto. Tinha 

um pessoal do Rio, o pessoal do Rio fazia muito encontro, trazia gente de fora, a Lourdes 

e a Fernanda. Elas montaram um curso de graduação, que foi o grande lance que a 

Waldisa não conseguiu montar aqui, porque não é fácil montar um curso. Você tem que 

ter o Governador, no Estado de São Paulo principalmente, que as universidades são 

ligadas ao governo estadual, têm Federal, mas USP, UNESP e UNICAMP são estaduais 

e por isso mesmo elas se desenvolveram mais em termos de pesquisas, de ampliar 

cursos e tudo. E espalhar também pelo interior alguns setores, Agronomia já era no 

interior até por causa da especificidade do curso, mas o resto foi tudo depois, é muito 

novo do ponto de vista da História. São Paulo, acho que há 50 anos atrás era uma 

província que respirava os ares culturais do Rio de Janeiro pelo que eu li na minha vida. 

E terminou ultrapassando, tanto do ponto de vista econômico, cultural, o grosso do PIB 

do Brasil é em São Paulo, né. Essa é uma história recente, como eu não sou daqui e 

estou aqui há mais de 50 anos, vim muito jovem pra cá e é isso. Agora, ela teve muita 

luta, tudo que ela fez foi com muita luta, porque era uma simples funcionária, concursada, 

uma assistente técnica com formação em Direito, porque a primeira formação dela foi 

Direito e depois Administração, mas olha, ela conseguiu, e com o salário do Estado, a 

Waldisa não era de família rica, era de família intelectualmente rica, ela morava numa 

rua que tinha o nome do avô dela, Simões Pinto. E casou com uma família igualmente 

importante do ponto de vista intelectual, Camargo Guarnieri. Ela demorou muito tempo 

a acrescentar o sobrenome dele, porque antes era Waldisa Pinto Rússio, que era o nome 

inicial dela, pra ela acrescentar o Camargo Guarnieri foi uma luta. Ele era muito mais 

velho do que ela, era uma relação muito interessante porque ele morria de ciúmes dela. 

Ele foi cassado no Golpe de 64, ele também trabalhava no Estado ou no Ministério, agora 

tenho dúvidas, e foi cassado. Mas ele escrevia muito, dava muitas palestras e foi uma 

paixão intelectual dela que se tornou um casamento e viveram juntos muitos anos. 

Depois eu acho que ela casou no papel já depois de uns anos. Ele tinha um filho do 

primeiro casamento dele, acho que ele era desquitado, nem tinha divórcio, tinha 

desquite. Sabe essas complicações? Esses atrasos sociais de um país pobre. 

Paula: Ela não tinha envolvimento político partidário como ele, né? Você sabe? 

 
Leda: Olha, quando eu conheci a Waldisa, quando eu me aproximei da Waldisa foi logo 

que entrei em 1973 no Estado, ela já tava lá e já ocupava a chefia do Departamento de 

Museus na Secretaria, ela teve formação presbiteriana e aos pouquinhos ela foi se 

afastando. Waldisa era uma pessoa que eu até brincava com ela, sabe isso hoje que é 

muito comum de “vai com Deus”, “fica com Deus”? O nordestino tem muito disso, já tinha, 
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no meu universo cultural tem muito isso, mas aqui não tinha, mas ela tinha essa formação 

presbiteriana. E aos pouquinhos ela foi largando, foi largando. Mas sempre teve, quando 

era estudante, eu acho que até por conta da igreja, ela fez estágio em presídio, não sei 

se você tem essa informação. 

Paula: Não, não tenho. 

 
Leda: A partir daí, quando você vai tomando conta, a crença religiosa eu acho que ela 

tem pra algumas pessoas ela tem data de validade. Aí juntei, nós fomos muito amigas, 

a gente conversava horas. Uma vez meu marido, que meu marido gostava muito deles, 

a gente ia muito jantar na casa dela, saía junto, ia no teatro, cinema juntos. Além de uma 

amizade profissional de trabalho que eu tinha com ela, nós fizemos uma amizade 

particular. Ela ficava muito dentro de casa porque o Rossini era muito arredio pra sair de 

casa, era em plena Ditadura né, a família muito exposta e ele, por temperamento, era 

uma pessoa muito caseira. Mas ela tinha rodinha nos pés, nós rodamos muito, a gente 

ia em encontro nacional no Rio, reuniões, eu também sempre tive rodinha nos pés, então 

ela encontrou a parelha. A gente conversava sobre tudo. Uma vez eu peguei no sono 

sentada numa cadeira de telefone, no telefone fixo, eu dormi, ela me acordou, a Waldisa 

dormia muito pouco, Waldisa dormia duas, três horas por dias e olhe lá! E não tinha 

problema nenhum de saúde, tem pessoas assim né. Eu também dormia pouco, depois 

de 6 horas eu estava pronta pra qualquer coisa. E a gente cansou de varar a noite 

conversando, às vezes pessoalmente, às vezes por telefone, a maioria por telefone, 

porque ela morava no aeroporto e eu morava numa travessa da Faria Lima na época. A 

minha filha era pequena e sempre foi uma menina muito estudiosa, ela era apaixonada, 

quando ela ia ela mandava um cartão, até passei a frente também essas coisas que ela 

dava de presente. Pra você ter ideia, a minha filha com 6 anos já era alfabetizada – 

depois que você me ligou, a gente fica tentando memorizar certas coisas né, eu estava 

conversando com a minha filha: você lembra de um dia - na época eu não tinha com 

quem deixar ela, eu levava pra Secretaria, lá pro Gabinete, então ela também foi criada 

dentro daquela Secretaria e eu estava lembrando pra ela - ela entrou na Escola de 

Aplicação da USP desde o primeiro ano e no primeiro semestre do primeiro ano a 

coordenadora pedagógica me chamou para conversar, eu que levava e buscava ela na 

escola, aí eu fui. Ela falou: “é verdade que a Mariana conhece todos os museus de São 

Paulo?”. Falei: “é!”. “É verdade que ela leu a Ilíada e a Odisseia antes de entrar na 

escola?”. Eu falei: “é!”. Porque ninguém acreditava no que ela falava na escola, sabe 

aquela coisa de escola, de começo de semestre de quem conhece museu? Quem 

conhece não sei o quê?”, até para servir de planejamento pedagógico, né. “É verdade?”, 

eu falei: “é, é verdade!”. Uma das primeiras Bienais que eu fui aqui - quando eu vim 
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morar ela tinha dois anos, ela fez dois anos aqui, ela nasceu em João Pessoa, mas eu 

fiquei grávida dela aqui, mas tive que voltar correndo que estava sendo procurada pela 

polícia, voltei pra João Pessoa e foi lá que ela nasceu aí um ano depois, o segundo ano 

dela de vida ela já fez aqui - fui eu e ela, porque eu levo ela pra todo canto, um dia ela 

vai se lembrar, tanto que ela é apaixonada por museu e essas paixões você não adquire 

de um dia para a noite não, né? Cultura é cumulativa né, você vai acumulando, você vai 

incorporando, aquilo que você tem interesse você aprofunda ou não, mas fica lá. Aí tem 

uma edição popular feita para criança, daquele papel bem simples, uma editora 

portuguesa, para crianças e para adultos semi-alfabetizados, aí eu comprei. Tanto que 

quando ela entra no primeiro ano, ela já tinha lido, aí veio aquela ideia dessa conversa 

minha com a Nívea, que era a coordenadora pedagógica, ela teve a ideia de pedir para 

todos os alunos do primeiro ano levar seus livros e trocar, entendeu? Uma experiência 

legal, essa coordenadora era uma pessoa muito criativa. 

Paula: A Escola de Aplicação é muito legal, né? Até hoje. 

 
Leda: Já foi mais, já foi mais. Hoje estão a fim de acabar, depois eu te conto toda a 

história, porque eu defendo o ensino público, mas eu vou para dentro da escola batalhar. 

Eu vou para dentro da escola batalhar, porque deixar só na mão dos professores eu acho 

que é muita covardia da família, porque a família normalmente pensa “a escola que 

eduque”, não! A escola só ensina, a educação é em casa. 

Paula: É verdade. Me conta um pouquinho desse processo do Museu da Indústria, 

porque assim, até agora nos documentos eu não encontrei um final, ele não parece ter 

sido acabado oficialmente. 

Leda: Não, não foi. Isso eu posso te garantir. Sabe por quê? Só um parêntesis, essa 

pessoa, o Sérgio, que era diretor do Museu da Indústria lá no México, ela emendou uma 

amizade muito estreita, eles se falavam constantemente e dava muitas dicas para ela. 

Eu visitei com ela esse Museu, eu e outras pessoas que estavam com ela visitamos lá 

no México e eu também fiquei muito entusiasmada na época, mas eu fazia tudo isso 

como aluna do curso e como amiga dela, entendeu? Como amiga pessoal e aí o que 

aconteceu, ela nunca teve espaço no governo, ela dependia de tudo, de local, de 

material, aquisição de material, você imagina o que é adquirir material para contar a 

história da indústria brasileira. Teve um cidadão que tinha umas máquinas, agora não 

me lembro o nome dele, de cotonniers, fazia tecido especial, tapete e estava fechada, 

mas as pessoas não doam, não tem esse espírito de doar material. E o grande problema 

era o espaço físico, o Estado não cedia e ela dependia do Estado, entendeu? Dependia 

de verba para isso. Por outro lado, dentro da Divisão de Museus do Estado, quem tinha 
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o seu museu tinha que batalhar por verba. Você sabe que a Cultura sempre foi largada, 

isso ao longo dos anos e ao longo dos governos, entendeu? Você tinha dificuldade desde 

o Ministério da Cultura à Secretaria de Cultura do município mais simples que você 

conseguia encontrar nos rincões desse país. É muita luta, não se dá importância à 

Cultura, à História, guardar os bens, conservar, então ela sempre lutou com muita 

dificuldade, tanto que esse museu nunca foi montado, ele foi imaginado, mas nunca foi 

montado, o que é uma pena. 

Paula: Então ele se estende desde o final da década de 70 até os anos 80 e aí você 

também me confirma essa hipótese que eu tinha que ele nunca foi encerrado 

oficialmente, né? A Waldisa ficava tentando, tentando... 

 
Leda: Não, só se alguém depois que ela morreu, depois que a Secretaria da Cultura 

também saiu, porque tem uma coisa, eu tinha muita informação porque eu trabalhava na 

Secretaria de Cultura junto com ela. Quando a Secretaria da Cultura sai, não foi dada a 

oportunidade aos funcionários optarem se ficavam na Ciência e Tecnologia ou se iam 

para a Cultura, por exemplo: eu optaria pela Cultura, mas o governo do Estado não nos 

deu essa oportunidade. Alguns que tinham prestígio, isso e aquilo outro, foram, mas o 

grosso do funcionalismo não. Eu queria optar pela Cultura, sempre foi uma área que eu 

gostei muito, principalmente de artes plásticas, cinema, essas coisas. Eu, dentro do 

departamento onde eu trabalhava, eu cuidava exatamente das Comissões de Cultura, 

por isso que eu conhecia todo mundo, entendeu? 

Paula: O que eram essas Comissões de Cultura? 

 
Leda: Era assim: tinha Comissão de Cinema, tinha Comissão de Numismática, de 

Música, de Música Popular, de Artesanato, de Teatro, toda área cultural tinha uma 

comissão e na época eles se reportavam, todos os diretores de museu, de orquestra 

sinfônica do Estado todo era subordinado ao Gabinete do Secretário da Cultura da 

época. Então se reuniam muito em época de fazer orçamento, porque cada comissão 

trazia o seu planejamento que precisava, seu planejamento orçamentário. Daí que eu 

conhecia. E a liberação de recursos, todo Estado tem liberação de recursos a cada 

quatro meses, que são as cotas, primeira cota, segunda cota. Então eles iam atrás de 

antecipação de cotas, por isso que eu lidei muito com esse pessoal da Cultura, era o 

diretor do Museu Lasar Segall, do MASP, todos eles eram obrigados por lei a receber 

recursos tanto municipal, como estadual e como federal. O meu sogro, na época que eu 

fazia o curso, era deputado pela Paraíba e a profissão de museólogo não era 

reconhecida e a Waldisa tinha um projeto para o reconhecimento. O pessoal do Rio 

também batalhava muito, mas ninguém queria comprar essa briga dentro do Congresso. 
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Meu sogro, que era jornalista também, escrevia diariamente em jornal mesmo como 

deputado, ele comprou. Então Waldisa passou todo esse material e finalmente 

conseguiu passar na comissão a aprovação da profissão de museólogo. 

Paula: Ah, que demais! Qual era o nome do seu sogro? 

 
Leda: Octacílio Nóbrega de Queiroz. Foi deputado pela Paraíba, era professor 

universitário, foi um dos fundadores da Faculdade de Direito, ele fez Direito em Recife 

porque em João Pessoa não tinha. Mas foi uma luta! Quem entrou também muito nisso 

aí foi o Mindlin, ele deu muita mão à Waldisa, eles eram muito amigos, tanto ele como a 

mulher. Deu muita força, mas ele já estava fora do governo, não tinha mais força política 

e não eram considerados nem Waldisa, nem Emílio, nem Max Feffer. Eu entro no Estado 

depois de uma prisão de 45 dias no DOI-CODI e no mesmo ano foi preso o Herzog e foi 

assassinado, o Herzog era um homem ligado ao Mindlin, que é judeu, o Herzog também 

era judeu e o Herzog era diretor da TV Cultura, a TV Cultura também era subordinada 

ao Secretário diretamente. Quando ele é assassinado o Mindlin cai, porque ele era muito 

próximo ao Mindlin e a Waldisa muito próxima a esses dois, pessoalmente assim, não 

só profissionalmente. Eu entro praticamente no Estado na mesma época, com a 

diferença de uns dois meses, eu entro quando o Max Feffer, que também tinha uma visão 

liberal mais à esquerda. E é aí que o Max Feffer assume e é o Max Feffer que aceita o 

projeto da Waldisa de criar o curso de Museologia e bancar. É o Max Feffer. 

Paula: O Max Feffer também era mais para frente então? 

 
Leda: É, é um homem muito aberto. Até um pouco antes de eu me aposentar, o José 

Aníbal fez uma homenagem a ele e eu fui chamada para me lembrar das pessoas que 

trabalharam na época, eu acho que eu era a única pessoa que ainda restava da 

Secretaria da época do Feffer, eles fizeram uma homenagem, um pouco do material do 

Feffer eu tinha em casa, do decreto, da criação do curso, eu tinha em casa num arquivo 

particular, passei para o filho dele, um dos filhos dele. O José Aníbal fez uma bela de 

uma homenagem ao Feffer e na medida do possível as pessoas que eu lembrava a gente 

ia atrás para convidá-los, o ex-assessor dele, ex-chefes de departamento, foi uma 

homenagem bonita. 

Paula: Você era militante política independente ou você tinha uma filiação? 

 
Leda: Não, não, não. Eu já vim morar aqui para entrar na luta armada, fui da luta armada. 

Eu entrei na Juventude do Partido Comunista aos 14 anos e meio lá na Paraíba. Você 

imagine o que é uma mulher, na década de 60, numa província. Eu vim para cá na marra, 

não tinha mais como trabalhar, não tinha. Fui presa em Ibiúna, depois fui presa mais 
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duas vezes, fiquei cassada muito tempo, depois recuperei meus direitos de cidadã. Em 

1968 eu tinha acabado de me formar em Economia e para continuar no Movimento 

Estudantil eu comecei a fazer Administração, que sempre foi minha área de atuação. E 

quando eu entrei na Secretaria ninguém sabia, um dia saiu meu julgamento, eu recolhi 

todos os jornais, cheguei bem cedinho e recolhi todos os jornais. Depois ficou aberto e 

tal. O governador quando eu entrei no Estado era o Paulo Egydio Martins - trabalhei 36 

anos no Estado - ele era nomeado, está vivo ainda, outro dia ele deu uma palestra, essa 

é uma figura que foi muito importante. Era contra a perseguição, pelo contrário, dava 

emprego para muita gente de esquerda que estava saindo da cadeia e não tinha como 

sobreviver. Paulo Egydio Martins, essa figura é muito importante do ponto de vista 

político e era muito amigo da Waldisa. 

Paula: Eu tenho pensado muito sobre isso assim Leda, como na área da Cultura em 

geral, na História a gente investiga muito os intelectuais e na Museologia ainda se estuda 

pouco esses movimentos de resistência nesse período. E eu penso muito sobre isso 

assim e é muito legal saber que você é uma dessas pessoas que acabou se 

embrenhando no meio e tem um histórico de uma atuação política na esquerda também. 

Porque em geral, também, a Museologia é muito elitista né, então a direita e os mais 

ricos estavam lá, né? 

Leda: É, mas a Waldisa conseguiu jogar, por exemplo, tem uma fotografia célebre que 

eu achava que eu tinha, mas eu não me lembro se eu passei a frente, que é um grupo 

da Museologia participando das Diretas Já que é lá na frente, eu não sei se você viu, se 

você teve acesso a essa fotografia... 

Paula: Essa fotografia tem no arquivo lá do IEB, eu posso te mandar 

 
Leda: Tem no arquivo, né? Saiu na Folha e tudo. Essa fotografia na época saiu acho que 

na Folha de São Paulo, não me lembro qual era o jornal que cobria. Então no final ela 

participa ativamente do ponto de vista político, não como militante de um partido, mas 

com as bandeiras da esquerda, entendeu? Acesso ao público de graça aos museus, tem 

um projeto que também ela tentou botar no papel, ela escrevia muito, viu? Ela era uma 

pessoa que escrevia muito e eu não sei se ela chegou a botar no papel, mas nós 

discutimos muito, tinha um senhor na USP que também era de esquerda e tomava conta 

das exposições da USP. Era muito amigo dela e tentou junto com ela formar esse curso 

de Museologia na USP e nunca conseguiu. Agora não me lembro o nome dele. 

Paula: O Walter Zanini? 

 
Leda: Não, não. Ele foi diretor...depois eu pergunto à Cristina, não me lembro. De nome 
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e datas eu sou péssima. Agora, ela tinha uma ideia que era uma ideia que já não era 

original, porque alguns museus americanos faziam isso e ela viajava o mundo inteiro, 

né. Não sei se você sabe, você deve saber disso, deve ter alguma coisa escrita. Quando 

o ICOM achou de fazer um dicionário só para a área de Museologia, você tem 

conhecimento disso? 

Paula: Esse sim, desse dicionário sim. 

 
Leda: E ela é a única convidada da América Latina, você sabe disso, né? Quer dizer, eu 

conheci a orientadora dela que era uma portuguesa e era de leitura na época da Calouste 

Gulbenkian, ainda hoje eu tenho a assinatura do boletim da Calouste Gulbenkian, todo 

mês eu recebo. 

 
Paula: Ai, que legal! É a Mathilde Bellaigue, não é? 

 
Leda: Não, Maria...era diretora da Calouste Gulbenkian na época e foi a orientadora dela 

no Doutorado. A Cristina deve saber. 

Paula: Ah, não é a Maria Tereza Gomes Ferreira? 

 
Leda: Maria Tereza! Maria Tereza! Exatamente, foi a diretora da Calouste Gulbenkian e 

foi a orientadora dela na tese de Doutorado. 

Paula: E aí essa ideia, você estava falando de uma ideia, que ela... 

 
Leda: Uma ideia que era comprar, adquirir – eu me lembro que ela levou para Lina e 

para o Bardi essa ideia e eles gostaram muito, a ideia era comprar caminhões, carretas, 

esses caminhões-baú grande, colocar alguns quadros importantes e fazer exposição 

itinerária nos bairros populares. Você encontrou algum registro disso? 

Paula: Não! Ainda não. 

 
Leda: Tinha essa ideia, não me lembro se ela chegou a botar no papel, mas isso também 

requer muito dinheiro, o MASP não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Bom, quem 

tem dinheiro é o Estado, né. Foi pensado, foi uma reunião lá no MASP, que eu estava 

presente com ela – eu era meio papagaio de pirata, sabe? Onde ela ia, ela me levava, 

como a gente tinha muita afinidade, assim, em pleno expediente. Ela me roubava do 

expediente que era uma beleza. “A Leda está indo me acompanhar!”. E meu chefe ficava 

meio..., mas também eu nunca abandonei meu posto não, fazia minhas obrigações. Às 

vezes, eu trazia para casa para fazer de noite ou de final de semana, porque durante a 

semana eu estava com ela rodando. Por exemplo, no Museu Guilherme de Almeida, eu 

cataloguei tudinho com ela, eu e ela. A Casa Guilherme de Almeida, nas Perdizes. Eu, 
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ela, a Alda, vários alunos ajudavam, ela teve muita ajuda de aluno para fazer pesquisa, 

para montar exposição, porque ela não tinha uma equipe dentro do Estado, ela contava 

com a boa vontade dos alunos e dos amigos, entendeu? Então como era uma pessoa 

muito sociável, muito agradável, ela conquistava aonde ela chegava, aí juntou comigo 

que falo mais do que a boca, aí você imagina. A gente conversava muito, sobre tudo da 

vida, sobre tudo! Aí ela foi largando a religião. Foi fundado o PT, ela colaborou muito. 

Quando a Luiza Erundina foi prefeita...porque no dia em que a Waldisa morreu, estava 

em greve, era governo Luiza Erundina, estava em greve inclusive o setor que era até um 

colega meu do diretório que era diretor, fornece e que vende caixão, eu nunca entendi 

por que em São Paulo o serviço funerário é ligado ao Estado e não particular, na minha 

terra é particular, o cemitério sim. Nós tivemos que arrumar um caixão em Jundiaí, foi a 

Luiza Erundina que fez isso pessoalmente, porque estava em greve aqui. Ela estava com 

um projeto aqui na Zona Oeste, uma época de chuva tinha desabado uma comunidade 

inteira, morreu gente, destruiu casa, essas coisas que acontecem, por exemplo, esse 

ano está acontecendo na Bahia e em Minas. A Luiza tentou recuperar as casas e criou 

um centro cultural e a Waldisa que fez o projeto, mas nem chegou a implantar. Morreu 

antes. 

Paula: Eu vou tentar lembrar o nome e depois você me confirma.  

Leda: Era aqui no Butantã. Eu moro no Butantã. 

Paula: Teve um aluno que talvez tenha estudado esse projeto lá da Museologia. 

 
Leda: Esse projeto estava na mão de uma arquiteta famosa chamada Mayumi de Souza 

Lima. Foi professora da UNB, ela e o marido, Sérgio de Souza Lima. Eles foram expulsos 

em 1968 e eu os conheci quando eu fui trabalhar na escola perto da torre de São José 

dos Campos, era uma Fundação. E todo esse pessoal que foi expulso de Brasília foi dar 

aula lá. O Nabil Nobuki era aluno. Eu trabalhava na coordenação do curso, foi um dos 

meus primeiros empregos depois da prisão. E a Mayumi, como arquiteta, estava dentro 

da prefeitura para restaurar essa comunidade e a Waldisa fazendo projeto cultural para 

essa comunidade. 

Paula: O nome é Maria de Souza Lima? 

 
Leda: Mayumi de Souza Lima. Casada com o Sérgio de Souza Lima. Os dois foram 

professores universitários na UNB lá atrás. Vários professores de arquitetura 

colaboraram com a Waldisa em alguns projetos e depois foram para o PT e tal. Ela nunca 

foi militante, mas sempre contribuía. Diziam que eu coloquei a Waldisa para a esquerda. 
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Paula: Nessa transição, eu vejo que tem muita documentação do Museu da Indústria até 

mais ou menos 1984, depois... 

Leda: Que documentação é essa? 

 
Paula: A do Arquivo do IEB. Tem alguns projetos, alguns decretos, tem várias coisas em 

relação ao Museu da Indústria, fotos das oficinas infantis. Aí depois, em 1987, começam 

aparecer as coisas da Estação Ciência, que você falou que você se lembra bem. Como 

é que foi isso? Você acompanhou esse processo de elaboração do projeto e depois a 

saída da Waldisa da instituição? 

Leda: Acompanhei, acompanhei. Aí a montagem da primeira instituição. Até hoje sou 

encantada com aquela Estação Ciência. Faz tempo que não vou lá, mas aí ela entrou 

em contato com o Instituto Butantã que tinha algumas cobras em exposição. É um projeto 

muito inteligente, eu não sei por que aquele projeto não leva o nome dela. Porque depois 

também entrou até um que eu conheço a família, trabalhou comigo, foi diretor e ele 

aparecia muito. A imprensa divulgava muito, eu não lembro o nome dele... 

Paula: O Hamburger? 

 
Leda: Hamburger! Eu sou muito amiga da família de Hamburguer que é um conterrâneo 

meu, que veio e morou na minha casa, Fernando, que aposentou agora como professor 

de Física da UNICAMP. É casado com a Malu, que é muito amiga da família dos 

Hamburger e ela tem uma irmã que é casada com o Caio Hamburger, então eu conheci 

esse pessoal ainda garoto, adolescente. E eu morava em uma travessa ali na Rua 

Catequese, morei muitos anos e eles moravam duas ruas atrás, então conheci eles bem. 

Durante muito tempo a imprensa se reportava, e eu ficava muito brava porque ninguém 

corrigia, dando a entender que o projeto da Estação Ciência não era da Waldisa. O 

Hamburguer foi diretor por muito tempo. E eu fico muito brava quando as pessoas não 

dão os devidos créditos e o nome da Waldisa nunca aparecia. Cada vez que eu via uma 

entrevista, eu ficava muito revoltada. Mas nunca tive poder para fazer nada. Quem é uma 

pessoa que conhecia muito bem é o Flávio Magalhães, já ouviu falar, né? 

Paula: Sim. 

 
Leda: Foi nosso professor. Os primeiros professores do curso da Waldisa eram de ponta, 

Lina, Bardi, Flávio Magalhães, meu professor de fotografia era... 

Paula: Boris Kossoy, não é? 

 
Leda: Boris Kossoy! Era muito amigo dela também, ela gostava muito dele. O pessoal 

do Rio, um professor de restauração era moleque na época, jovem, ele fazia restauração, 
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Waldisa conseguiu mandar ele para a França e ele era o único restaurador da Casa de 

Portinari no interior. Ele era o único na época, ele não conseguiu estudar fora, era muito 

difícil pegar bolsa para estudar fora, ela conseguiu mandar ele para a França, ficou três 

meses lá. Três meses estou chutando, não sei exatamente, mas ficou pouco tempo ele 

voltou. Falou: “tudo que estão estudando lá eu já sei”. Qual o nome dele? Foi nosso 

professor de restauro, mas ele era bem jovem na época, aliás todos eram jovens, 

inclusive eu. A Waldisa hoje teria quantos anos? Sabe que eu esqueci? 

Paula: Eu acho que ela nasceu em 1932. 

 
Leda: 1932? Eu nasci em 1941. 1932? Tem certeza? 

 
Paula: Ah, não. 20 e pouco, será? Eu não lembro agora. Eu não lembro se era na década 

de 30 ou na década de 20. 

 
Leda: Não, deve ser na de 30.  

Paula: Acho que é 32! 

Leda: Eu outro dia encontrei uma pasta, porque depois que a Waldisa morreu aí vários 

alunos, ex-alunos pediram para eu escrever sobre ela e tal. Maria Inês Coutinho era uma. 

Aí Maria Inês Coutinho vivia me ligando, falando que – eu nem sou agnóstica, eu sou 

ateia mesmo, há muitos anos – e a Inês Coutinho dizia que a Waldisa baixava e ditava 

coisa para ela escrever, eu acho que eu ainda tenho essa pasta aí. Qualquer hora eu 

acho e dou para você ler. 

Paula: Que legal! 

 
Leda: Mas aí já é uma coisa pessoal da Inês com a Waldisa, é aquilo que eu te falei, as 

pessoas que se aproximavam da Waldisa se apaixonavam pela Waldisa, entendeu? 

Paula: É, tem a ASPAM que foi para frente e tinha uma outra.  

Leda: É e tinha uma outra que era dos trabalhadores. 

Paula: Acho que é ATM, não? Associação dos Trabalhadores de Museus. 

 
Leda: Pode ser, pode ser. Tinha a associação dos museólogos e tinha a associação dos 

trabalhadores de museus, que eu acho muito interessante esse projeto porque envolvia 

todo mundo, entendeu? Todos os trabalhadores que de certa forma contribuíssem para 

o museu funcionar. 

Paula: E da Estação Ciência você acompanhou a saída dela? Porque me parece que 

houve um pouco um atrito ali com a coordenação que estava e aí ela saiu logo depois 
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da inauguração, né? Foi isso? 

Leda: Foi, foi, foi. 

 
Paula: Porque a inauguração foi em 1987. 

 
Leda: 1987, foi? Nem me lembrava o ano, sou péssima com data e com a idade, minha 

filha, tudo se acentua. Para o bem e para o mal. Quem tinha memória ruim ficou com a 

memória pior. Agora quem tem também uma memória muito boa, sempre que a gente 

se encontra a gente conversa muito, é Cristina. A Cristina tem uma memória muito boa, 

assim, a cabeça boa para datas e tal. Até porque a Cristina saiu do curso e logo caiu na 

vida da Museologia, né. Eu fui convidada, eu fui convidada pelo Max Feffer para dirigir, 

ser diretora técnica do museu lá perto da Secretaria...que na verdade é o Museu de Arte 

Sacra, mas a primeira coisa que eu ia mudar era o nome, por que só tem arquivo da 

Igreja Católica e as outras religiões? Eu sempre questionei isso! E fui consultá-la, o Max 

Feffer queria me indicar para dirigir o Museu de Arte Sacra. Então eu fui uma das 

primeiras convidadas quando terminou o curso para dirigir. Aí o Marcelo foi para o Museu 

Lasar Segall, o Marcelo já era da segunda turma eu acho, eu acho que era da turma da 

Mônica. Eu levei muita gente para esse curso, a Celina fui eu que levei, a Mônica foi eu 

que levei, a Maria Inês Coutinho, eu era uma entusiasta, né. Peguei todas as minhas 

amigas e falei “Vamos fazer Museologia! Vamos aprender alguma coisa sobre museu”. 

E muita gente foi e nem conhecia a Waldisa. A Cristina estava saindo do curso de 

História, porque Cristina é arqueóloga, né. Fez pesquisa, tem até a filha de uma amiga 

da minha filha que quer fazer Arqueologia, a Laura, aí eu falei para a Laura: “Se você 

passar na segunda fase da FUVEST, você já tem uma madrinha lá dentro para te 

orientar, a Cristina”, porque ela quer fazer Arqueologia, está com 17 anos agora, vai fazer 

18. Que é amiga da minha neta mais velha que está tentando entrar, passou na primeira 

fase na FUVEST, hoje ela está fazendo 18 anos, minha neta Irene. E gosta muito de 

museu, lê muito sobre museu. Uma época ela estava falando em fazer Museologia, mas 

está dentro dessa área, vai fazer Arquitetura, vai tentar Arquitetura. Na UNICAMP ela vai 

tentar Economia e na USP ela vai tentar Arquitetura. Está muito indecisa ainda. 

Paula: É difícil decidir, né? 

 
Leda: É muito difícil com 17 anos, 18 anos decidir uma profissão, né. Quem tem 

tendência às exatas logo se define, mas humanas é muito difícil, você fica muito perdida, 

é um campo muito vasto, para quem teve formação humanista fica mais difícil ainda. 

Você fez o que, História? 

Paula: É, História 
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também. Leda: Na 

USP? 

Paula: Foi. E aí lá eu conheci Cristina, no Museu de Arqueologia 

 
Leda: Eu estive lá, acho que já estava começando a pandemia, um pouquinho antes. 

Minhas netas estavam aqui, eu estava com uma amiga com o filho adolescente, estive 

lá, até procurei, mas ela estava viajando. A Cristina viaja muito, né? 

Paula: É! 

 
Leda: Tem rodinhas nos pés. Está certa ela. O Marcelo que eu não soube o que ele está 

fazendo agora. 

Paula: O Marcelo está como diretor do Instituto Moreira Salles 

 
Leda: Moreira Salles, é? Ele fez uma bela administração na área da Cultura no Governo. 

 
Paula: E do Museu da Indústria, Leda, eu achei vários projetos, assim como a Fábrica 

Santa Helena, que seriam esses museus de fábrica que ela propõe. E aí tem várias 

conversas ao longo dos anos, por exemplo, com a COSIM (Companhia Siderúrgica), com 

a Alpargatas, com a Drogasil, você lembra? 

Leda: Com a Alpargatas eu lembro. Eu lembro de uma visita que eu acompanhei - fui de 

“papagaio de pirata” - fui com ela com a direção da Alpargatas. Outra conversa também 

que ela teve foi do Gasômetro, eu não me lembro do tema da discussão, mas me lembro 

dessa reunião. A Waldisa furou tudo né, tem uma fábrica de tecido também, eu acho que 

ali na fronteira São Paulo – Guarulhos, acho que era de tecidos, ela também fez uma 

visita lá, eu fui com ela e tinha mais alguém no carro que agora eu não me lembro 

exatamente quem era, se era Alda Ribeiro ou se era Eunice Arruda, que era essa a 

equipe dela dentro da Secretaria, a Eunice, a Alda, tinha uma outra pessoa que agora 

não me lembro, não me lembro agora, mas tinha outra pessoa. Era uma equipe muito 

pequena, por isso que eu me dava ao luxo de ajudar ela, sabe? Porque dentro da 

burocracia sempre tive muita facilidade para escrever, muita coisa aprendi com ela, 

vocabulário, as coisas da área específica. Eu sou de uma área árida, Economia né, então 

eu já te falei, eu tinha curiosidade de conhecer um pouco de História da Arte, 

principalmente da arte brasileira. No fundo, aprendi um pouco e terminei me 

apaixonando. Minha filha diz que eu estou infeliz, porque eu entro na exposição, o que é 

que a gente vê? Os defeitos, né. Altura, falta da planta, você tem várias plantas que tira 

a... como é que fala esse negócio que prejudica a pintura dos quadros...que hoje é 

substituído por esses aparelhos, eu até tenho um aqui, que eu tenho muito livro em casa. 
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Paula: Desumidificador? 

 
Leda: Desumidificador! Na época não tinha, era muito caro, era importado. Se usavam 

plantas, entendeu? Essas palmeiras pequenas se usavam muito nos cantos das salas 

para tirar um pouco a umidade, caixa de giz aberta, giz de lousa, a gente botava caixinha 

de giz perto das obras de arte que ele chupa a umidade. Tinham várias técnicas, né. 

Assim, bem rudimentar. Hoje não, tem aparelhos e mais aparelhos, hoje a coisa evoluiu 

muito de quando ela começou o curso para cá. 

Paula: Sim, que legal Leda! Deixa eu te falar, eu vou ver se eu faço uma seleção de 

documentos e aí eu vou te mandar, para quem sabe você reativa algumas memórias e 

a gente faz uma nova conversa, o que que você acha? 

Leda: Se você puder mandar por e-mail é melhor para ler na tela. Você tem o meu e-

mail? Paula: Não tenho, você me passa? 

Leda: Passo!  

 
Paula: Eu vou fazer uma seleçãozinha e vou te 

mandar. Leda: Mas que não tome muito o seu 

tempo. 

Paula: Não, imagina! Leda: 

Você trabalha onde? 

Paula: Eu trabalho no Museu da Cidade aqui em São Paulo. A gente pode marcar um 

encontro quando as coisas estiverem um pouco melhores dessa pandemia, dessas 

gripes. 

Leda: Outra pessoa que também foi minha colega de turma, Ana Maria Leitão, ela 

também pode falar um pouco da Waldisa. Você conhece ela? 

Paula: Já ouvi o nome dela, sim!. 

 
Leda: É, é uma pessoa muito ativa. Ela criou o Museu da Pessoa, ela aposentou, mas 

ela montou várias exposições, ela dava assistência técnica em um Museu lá no Norte do 

país, nós fomos muito amigas. Faz tempo que a gente não se encontra, mas nos falamos 

sempre por telefone. A Mantovani você conhece, né? 

Paula: Conheço, conheço. 

 
Leda: Que também deve ter muita coisa. Quando ela criou o escritório, essa foi uma das 
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primeiras pessoas que eu tentei passar um pouco do que eu tinha da Waldisa, tentei 

passar para ela e ela se tornou uma figura muito importante, ela era secretária do Max 

Feffer, tanto que todo trabalho na Museologia – e como ela só tinha horário pra entrar, 

não tinha horário pra sair e quem trabalha em gabinete sabe disso – todos os meus 

trabalhos a gente fazia juntas, sempre a Waldisa estimulou muito o trabalho em grupo, 

desenvolvia os temas e mandava a gente pesquisar. Porque eu tinha mais tempo, 

alguém perguntava para ela: “Que nota você tirou em tal trabalho?”. Porque a gente tinha 

essa disputazinha que é legal dentro do curso, porque quando a gente volta a estudar a 

gente volta a ser criança e adolescente, concorda? E ela falava assim: “Pergunta pra 

Leda porque a minha nota é a nota da Leda, porque todo trabalho a gente faz em 

conjunto e ela trabalha mais do que eu”. O que não é verdade, ela sempre foi uma menina 

muito inteligente, sempre deu opiniões, agora ela tinha muita restrição no trabalho dela 

na Secretaria, porque ela só podia sair na hora que o secretário saísse, porque ela 

trabalhava diretamente com ele no gabinete. Eu, não. Eu, dava 18h, eu pegava minha 

bolsinha e ia embora, certo? Mas ela ficava, então muitas aulas eu passava para ela, 

anotava, no dia seguinte conversava e assinava ponto por ela e tudo. A Waldisa nunca 

foi muito exigente com essa questão, porque todo mundo trabalhava, né.  

Então ela tinha essa compreensão, ela avaliava mais pelos trabalhos desenvolvidos do 

que pela presença física em sala de aula. Então é isso. Mas é um tempo que eu tenho 

muita saudade, aprendi muita coisa, troquei muita informação, fiz boas amizades até 

hoje. A minha filha é amiga no Facebook de quase todas as minhas amigas da 

Museologia, a Cristina é uma, a Ana Maria Leitão, tem um pouco disso. 

Paula: Que legal, Leda! Você me ajudou muito! 

 
Leda: Espero ter contribuído, você pode me ligar a hora que você quiser. 

 
Paula:Obrigada! Eu vou fazer essa seleção desses documentos aí eu acho que a gente 

faz uma nova conversa, fiquei super empolgada, acho que você vai conseguir lembrar 

de várias coisas, mas você já lembrou de muitas. 

Leda: Está certo, está bom. Fique à vontade. 

 
Paula: Aí eu vou te mandar por e-mail também um termo para eu poder usar trechos da 

sua fala na dissertação, mas eu te passo junto a transcrição, para você conferir, vê se 

está tudo ok. 

Leda: Você pretende defender essa tese 

quando? Paula: No meio do ano. 
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Leda: No meio do ano? Já está na fase final 

então, né. Paula: É, tem que escrever, escrever 

bastante agora. 

Leda: É, é uma fase difícil. Você sabe que foi uma coisa que eu nunca tive coragem, eu 

sou meio bipolar, eu faço dez coisas ao mesmo tempo, claro que as dez saem mal feitas, 

como diz a minha filha que, ao contrário de mim, só sabe fazer uma coisa de cada vez. 

Eu sou capaz de estudar, ouvir música e tudo que acontece ao meu redor eu dou conta. 

Eu sou muito elétrica, nisso aí eu sou muito parecida com a Waldisa. Waldisa era assim, 

ela dava conta de tudo, mais do que eu. Mas é uma pessoa que eu tenho muita saudade. 

Paula: Que legal, Leda! 

 
Leda: Então tá bom, querida, fique à vontade, qualquer dúvida, não tenha pressa, sua 

fase é muito importante da tese, concentrar, concentrar e escrever. Eu quero participar 

dessa defesa de tese, eu quero assistir! 

Paula: Ah, pode deixar, quando for e tiver a data você vai ser chamada, pode 

deixar!  

 
Leda: Tenha certeza, pode me ligar, eu durmo tarde, por me ligar à vontade, tá bom? 

Valeu a pena, adorei conversar com você. 

Paula: Eu adorei te ouvir, muito obrigada 

mesmo! Leda: Nada, Paula. Bom dia! 

Paula: Beijão! 
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