
ROTEIRO DE ENTREVISTA – REVISTA 
DESVIO

Viviane Panelli Sarraf1

Para o conhecimento de nosso público/leitores, gostaríamos que comentasse 

um pouco de sua trajetória.

R: Me formei em Licenciatura em Artes Plásticas em 2000. Desde a graduação 

comecei a atuar em instituições de memória. Fiz estágios em museus, em arqui-

vos e centros de documentação de instituições culturais e atuei como educadora 

de exposições, foi nessa ocasião que me aproximei e me apaixonei pela aces-

sibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Logo que me formei comecei 

a dar aulas de artes em escolas privadas e públicas (Estado e Prefeitura), mas 

sempre gostei da área de museus. Em 2002 comecei a trabalhar na Fundação 

Dorina Nowill para Cegos para criar um centro de memória da instituição e para 

aprimorar minha formação em museologia que era apenas empírica ingressei no 

Curso de Especialização em Museologia do MAE-USP, onde conheci e fui orien-

tada pela Profa. Cristina Bruno e comecei a me aproximar da área acadêmica. 

Foi também nessa ocasião que tive o primeiro contato com os textos de Waldisa 

Rússio e com o Fundo Waldisa Rússio salvaguardado no IEB-USP.

Em 2006 ingressei no mestrado em Ciência da Informação na ECA-USP 

onde realizei uma pesquisa sobre Políticas Culturais de Inclusão de Pessoas 

1 Pesquisadora Colaboradora, Professora e Orientadora do programa de Pós-
-Graduação em Culturas e Identidades Brasileiras do Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de São Paulo com Auxílio e Bolsa Jovem Pesquisador FAPESP. Pós 
Doutora em Museologia pelo Programa de Pós Graduação Interunidades em Museo-
logia da USP, Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, Mestre em Ciência 
da Informação pela ECA-USP, Especialista em Museologia pelo Museu de Arqueologia 
e Etnologia da USP e Graduada em Educação Artística pela FAAP. Atualmente coor-
denada o Projeto Jovem Pesquisador FAPESP, “O legado teórico de Waldisa Rússio 
Camargo Guarnieri para a museologia internacional”, tema desta entrevista.
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com Deficiência em Museus, nessa ocasião, realizei novas pesquisas no Fundo 

Waldisa, mas sem encontrar materiais válidos para a pesquisa em questão por 

conta da situação não sistematizada do fundo. Nesse mesmo ano fundei minha 

empresa Museus Acessíveis e em 2007 ganhei o prêmio Empreendedor Social 

Artemísia com um plano de negócios para desenvolvimento dos produtos e 

serviços oferecidos.

Em 2008 ingressei no Doutorado em Comunicação e Semiótica na PUC-

-SP, com o objetivo de pesquisar o potencial de acessibilidade dos recursos de 

mediação multissensorais em museus e exposições.

Assim que concluí o doutorado, fui convidada pela Profa. Cristina Bru-

no para propor um projeto de pós doutorado para o recém criado Programa 

de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da USP. Meu projeto, sobre 

Curadorias Acessíveis e Participativas foi o 1° selecionado no final de 2013 e 

permaneci desenvolvendo o mesmo até final de 2016. Foi nessa ocasião que 

pude criar e ministrar cursos de extensão e disciplinas de pós graduação na área 

de acessibilidade em museus. Voltei a pesquisar o Fundo Waldisa no IEB-USP 

para minha pesquisa de Pós Doutorado e nessa ocasião encontrei a documen-

tação melhor acondicionada, com uma organização por tipologia de suportes e 

fui muito bem acolhida pela equipe do Arquivo da instituição.

Como surgiu a ideia de desenvolver um projeto relacionado ao legado de Wal-

disa Rússio?

R: Desde meu primeiro contato com os textos e documentação de Waldisa 

salvaguardada no Arquivo do IEB-USP em 2003 eu percebi que muito de sua 

produção não era conhecida e disseminada, apesar da enorme relevância para a 

área de Museologia e algumas de suas sub-áreas. Mas foi durante a consulta ao 

fundo nos anos de 2015 e 2016 que eu resolvi que precisava de fato fazer algo 

para mudar essa realidade. Em conversas com Elisabete Ribas, então superviso-

ra do Arquivo, com a Profa. Cristina Bruno, minha supervidora de pesquisa do 

Pós Doutorado e com a Profa. Sandra Nitrini, então Diretora do IEB-USP decidi 

submeter uma proposta de Auxío Jovem Pesquisador para a FAPESP com o 

intuito de investigar a fundo a produção teórica de Waldisa e suas contribuições 

para a museologia em âmbito regional, nacional e internacional.
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Como funciona o Projeto Jovem Pesquisador FAPESP?

R: A FAPESP concede o Auxílio Jovem Pesquisador para pesquisadores com 

doutorado e com capacidade para gerenciar um projeto de pesquisa e formar 

pesquisadores para diferentes áreas de conhecimento. O Auxílio engloba bolsas 

de pesquisa, treinamento técnico e recursos para aquisição de equipamentos e 

materiais necessários para o desenvolvimento do projeto.

Eu sou a pesquisadora Responsável e Principal e tenho a bolsa Jovem 

Pesquisador durante a vigência do projeto. Em minha equipe tenho bolsistas de 

mestrado, iniciação científica, treinamento técnico e voluntários.

Qual foi sua primeira interação com o Fundo Waldisa Rússio? E por que ele foi 

escolhido por você como objeto do projeto Jovem Pesquisador?

R: Como relatei anteriormente foi em 2003 quando estava cursando a especia-

lização em Museologia no MAE-USP. A escolha do objeto de minha pesquisa: 

a produção teórica de Waldisa Rússio ocorreu com o objetivo de reverter os 

processos de invisibilização de suas contribuições para a museologia em âmbito 

regional, nacional e internacional.

Entendemos que além da organização do acervo, você elaborou vários eixos 

para a pesquisa e difusão, você gostaria comentar um pouco mais ao respeito?

R: A organização do acervo é fundamental para que a pesquisa sobre a produção 

teórica e empírica de Waldisa seja possível – são atividades co-dependentes. No 

caso das ações de difusão eu e minha equipe consideramos fundamental, assim, 

desde o início do projeto investimos na participação em eventos científicos e 

culturais em áreas correlatas ao projeto, na criação de eventos e oficinas criativas 

relacionadas aos temas presentes na produção de Waldisa, na publicação de 

artigos em periódicos e, atualmente, no contexto da Pandemia criamos contas 

no Facebook e Instagram para ampliar o alcance e formar novos públicos para 

o projeto.

A equipe do projeto já teve diversas composições nos três anos de ativi-

dades, mas sempre é constituída por membros de diversas áreas do conheci-

mento. Esta foi uma escolha deliberada ou algo que aconteceu com o tempo?
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R: Acredito que a interdisciplinaridade é fundamental para o desenvolvimento 

de um projeto de pesquisa que se propõe a realizar novas formas de investiga-

ção e difusão. Por essa razão a seleção dos membros da equipe provenientes de 

diferentes áreas dentro das Ciências Humanas e Sociais é estratégica.

Quais são as vantagens de contar com uma equipe multidisciplinar?

R: Conforme exposto acima considero que uma equipe multidisciplinar é fun-

damental para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa que se propõe 

a realizar novas formas de investigação e difusão, consequentemente alçando 

novos vôos.

Quais você acha que são alguns dos maiores desafios enfrentados até o mo-

mento?

R: Certamente o maior desafio enfrentado até o momento é o atual período da 

Pandemia Covid-19 pelo afastamento das atividades presencias de pesquisa no 

Arquivo do IEB-USP.

Como o projeto se ajustou ao contexto da pandemia?

R: Adaptamos as atividades de pesquisa presencial para ações remotas: inicia-

mos com a revisão do Quadro de Arranjo do Fundo e partimos para descrição 

e disponibilização da documentação complementar já coletada e digitalizada e 

para os depoimentos de memória oral coletados em etapas anteriores do proje-

to. Investimos de forma intensa em atividades de difusão como a realização de 

Podcasts, Webinários e as contas no Facebook e Instagram.

Quais você acha que são alguns dos maiores logros alcançados até o momento?

R: São vários: ter estabelecido o Quadro de Arranjo do Fundo; realização do in-

vetário em quase metade do mesmo; inserção das descrições dos documentos 

e disponibilização das mesmas no SGA; realização da pesquisa de documenta-

ção complementar em diferentes instituições brasileiras; a relaizacão de eventos 

científicos e culturais com a temática do trabalho de Waldisa e o lançamento 

59
ED

IÇ
Ã

O
 D

E A
N

IVERSÁ
RIO



do livro com textos inéditos da Waldisa na coleção e Teoria Museológica do 

ICOFOM – LAM.

O que o Projeto ainda pretende realizar no futuro?

R: Temos planejado: a finalizacão do invetário, a redação de um livro bilingue 

sobre a produção teórica e empírica de Waldisa com grande parte dos pes-

quisadores que integraram o projeto, o lançamento de um portal na internet 

com os resultados da pesquisa, o Seminário sobre as contribuições de Waldisa 

Rússio para os museus paulistas em parecria com o Museu da Casa Brasileira e a 

continuidade do intercâmbio científico nacional e internacional.

A partir do trabalho realizado até agora, que pontos do legado de Waldisa 

Rússio você gostaría destacar?

R: Na pesquisa realizada até o momento foi possível comprovar a criação 

de conceitos originais dentro da área de museologia por Waldisa Rússio, sua 

interlocução internacional na década de 1980, sua importante participação no 

estabelecimento de Políticas Culturais e Museológicas no Brasil, Estado de São 

Paulo e em municípios do estado (inclusive a capital), sua militância por causas 

sociais e políticas e seu pensamento de vanguarda aplicado na consultoria e 

gestão de instituições museológicas e na docência e pesquisa.
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