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esse texto discutiremos, numa tentativa de delimitação, o que poderia fazer 

parte do patrimônio da ciência e tecnologia (C&T), além de apresentar um 

panorama sobre conjuntos de objetos que seriam candidatos a constituir um 

possível inventário nacional do patrimônio de C&T no país. Esse trabalho faz 

parte dos estudos e levantamentos realizados no projeto de pesquisa “Valorização do 

Patrimônio da Ciência e Tecnologia no Brasil”, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Museologia e Patrimônio (UNIRIO/MAST). Alguns resultados já foram 

anteriormente publicados (GRANATO, 2009; GRANATO e CAMARA, 2008) e o texto atual 

permite ampliar o conceito de patrimônio de C&T e visualizar de forma mais ampla e 

detalhada as instituições relacionadas e seus acervos. 

A definição do que consideramos ciência, tecnologia e patrimônio pode ser 

encontrada em texto anterior (GRANATO e CAMARA, 2008) e apenas resumimos a seguir, 

para melhor compreensão do trabalho. Ciência é o “conjunto de conhecimentos e de 

investigações com um suficiente grau de generalidade para resultar em convenções 

concordantes e relações objetivas baseadas em fatos comprováveis” e tecnologia é o 

“estudo dos processos técnicos, naquilo que eles têm de geral e nas suas relações com o 
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desenvolvimento da civilização”. Cabe esclarecer que o terreno dessas definições é vasto e 

pleno de diferentes entendimentos, mas, em resumo, podemos depreender que a ciência 

está muito relacionada ao mundo das idéias e conceitos; enquanto a tecnologia relaciona-se 

à prática, à solução de problemas práticos. Quanto ao conceito de patrimônio, consideramos 

patrimônio cultural como aquele conjunto de produções materiais e imateriais do ser humano 

e seus contextos sociais e naturais que constituem objeto de interesse a ser preservado para 

as futuras gerações.  

Em relação ao que constitui patrimônio de C&T, consideramos o conhecimento 

científico e tecnológico produzido pelo homem, além de todos aqueles objetos (inclusive 

documentos em suporte papel), coleções arqueológicas, etnográficas e espécimes das 

coleções biológicas que são testemunhos dos processos científicos e do desenvolvimento 

tecnológico. Também se incluem nesse grande conjunto as construções arquitetônicas 

produzidas com a funcionalidade de atender às necessidades desses processos e 

desenvolvimentos. Cabe esclarecer que áreas diversas poderão estar representadas, 

algumas onde a contribuição para o patrimônio de C&T será maior, como a matemática e a 

física, e outras de forma mais relativa, por exemplo, a saúde. Sendo a área dos estudos 

sobre o patrimônio cultural dinâmica e mutável, novos bens poderão ser considerados, como 

por exemplo, o material genético (CÂMARA, 2008), que, em nossa opinião, deve ser 

classificado como patrimônio de C&T.  

Nos itens seguintes, será realizada uma discussão sobre a proteção do patrimônio e, 

em especial, daquele relativo à ciência e à tecnologia. Em seguida, será apresentado um 

panorama sobre a situação das coleções de objetos de C&T no país. Decidiu-se priorizar 

esses conjuntos de objetos em função de sua situação de risco mais elevado, em relação 

aos demais itens mencionados e constitutivos desse patrimônio. 

 

A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE C&T 

Os objetos mais facilmente identificados ao patrimônio de C&T são os denominados 

instrumentos científicos, desde que fizeram parte intrinsecamente das atividades realizadas 

em laboratórios científicos e de tecnologia aplicada. No entanto, instrumento científico é um 

termo complexo e que só se aplica em período histórico determinado (século XIX e início do 

século XX); talvez possamos utilizar aparatos científicos e tecnológicos, incluindo aqui as 
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montagens de laboratório. De forma mais geral, utilizaremos objetos de ciência e tecnologia 

(GRANATO et al., 2007). Além desses objetos, incluem-se também todos aqueles conjuntos 

de itens que foram utilizados em pesquisa científica ou de desenvolvimento tecnológico. 

Assim, devem ser considerados como parte desse patrimônio as coleções biológicas, 

inclusive morfológicas, as coleções arqueológicas, etnográficas e mineralógicas, utilizadas 

para esse fim. 

O patrimônio cultural é constituído por bens materiais que possuem um valor 

simbólico atribuído pela sociedade. Assim, cabe perguntar: nos preocupamos com o 

patrimônio de C&T? Esses bens se constituem em patrimônio? Quem se preocupa com esse 

patrimônio? A sociedade se preocupa com esse patrimônio? 

Antes de nos determos sobre essas perguntas, que não querem calar, vejamos como 

o patrimônio integral está sendo protegido e como o patrimônio de C&T aí se insere. No 

plano internacional, os bens culturais estão protegidos pela Convenção sobre a Proteção do 

Patrimônio Mundial Cultural e Natural, aprovada pela Conferência Geral da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em sua décima sétima 

reunião em Paris, em 16 de novembro de 1972. O Brasil aderiu à Convenção em 12 de 

dezembro de 1977, pelo decreto 80.978. Para os fins da convenção, são considerados 

patrimônio cultural: 

- monumentos: obras arquitetônicas, de escultura e pintura ou de pintura monumentais, 

elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, cavernas e grupos de 

elementos, que tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte 

ou da ciência; 

- conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas que, em virtude de sua arquitetura, 

unidade ou integração na paisagem, tenham um valor universal excepcional do ponto de 

vista da história, da arte ou da ciência; 

- lugares notáveis: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, bem 

como as zonas, inclusive lugares arqueológicos, que tenham valor universal excepcional do 

ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

Como vemos, aqui se percebe a menção à ciência, mas não à tecnologia, e, de 

qualquer forma, não de forma integral. No entanto, conforme dispõe o art. 216 da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), constituem patrimônio cultural brasileiro os 
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bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 

de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira. Podem ser formas de expressão: os modos de criar, fazer e viver; as 

criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais; os conjuntos urbanos e 

sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico. 

Na carta magna está prevista a salvaguarda do patrimônio de C&T, tanto no que 

concerne às suas criações (objetos, documentos, edificações relacionadas), como aos 

conjuntos naturais ou construídos que tenham valor científico. O patrimônio científico e 

tecnológico, obviamente, está incluído no âmbito do patrimônio cultural.  

Um dos instrumentos mais importantes da proteção do patrimônio é o tombamento. 

Tombar um bem é declarar o seu valor cultural e inscrevê-lo em um dos livros de Tombo 

existentes no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN - ou órgão 

congênere em nível estadual ou municipal, que efetuar o tombamento. O IPHAN mantém os 

seguintes livros de Tombo: Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Histórico, das Belas 

Artes, das Artes Aplicadas. 

Como vemos, não há um livro de tombo para objetos e monumentos relacionados à 

ciência e à tecnologia e, assim, seu patrimônio, quando tombado, recai no item “Histórico” ou 

“Natural”. 

Quanto ao patrimônio intangível, não há também um livro para tombamento do 

legado intangível da C&T. Por outro lado, a situação do que consideramos patrimônio 

intangível em C&T poderia explicar essa situação, já que esse patrimônio já seria objeto de 

registro sistemático, inclusive em suas cerimônias típicas, como é o caso, no Brasil, das 

reuniões anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

Retomando os questionamentos anteriormente apresentados, verifica-se que, a partir 

das atividades desenvolvidas pelo MAST nos últimos anos, a situação atual do patrimônio de 

C&T de interesse histórico é preocupante. Esse panorama será apresentado em mais 

detalhes, para coleções de objetos de C&T, em item posterior desse trabalho. Mas, a 
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percepção que se tem, a partir disso, é da urgência em elaborar e implementar medidas 

imediatas para a proteção do que resta do patrimônio da ciência e da tecnologia no Brasil. 

Em recente trabalho de pesquisa, realizado para sua tese de doutoramento, Maria 

Celina de Mello e Silva, do MAST, visitou uma série de laboratórios de diversos centros de 

pesquisa pertencentes ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), entrevistando cientistas 

no sentido de estudar a relação que os mesmos mantêm com os documentos produzidos 

nos laboratórios científicos e tecnológicos. Seu propósito, com o extenso e detalhado 

trabalho realizado, foi buscar elementos que contribuíssem para a elaboração de um 

programa de preservação de arquivos de C&T. No entanto, uma das considerações do 

trabalho, apresentada a seguir, mostra a amplitude do problema.  

Não há clareza sobre quais documentos oriundos da prática científica 
devem ser preservados. Tão pouco há clareza, por parte de cientistas, de 
administradores e de historiadores, do que seja documento de arquivo. 
Muitas vezes, nem os próprios arquivistas possuem um nítido entendimento 
do que seja documento de arquivo no meio científico. (SILVA, 2007, p. 22) 

Falta consciência e conhecimento sobre o assunto, mesmo por parte dos 

profissionais que rotineiramente lidam com o patrimônio, no caso arquivístico. No entanto, o 

estudo permite, certamente, estender tal afirmação para os demais itens do patrimônio de 

C&T como, por exemplo, objetos em geral e construções funcionais. 

A responsabilidade pela preservação do patrimônio de C&T, em princípio, seria 

atribuição do Ministério da Cultura (MINC), pois se trata de item relacionado ao patrimônio 

cultural brasileiro e, como verificado no decreto Nº 4.8051, de 12 de agosto de 2003, que 

aprova a estrutura regimental do MINC, uma de suas competências é a proteção do 

patrimônio histórico e cultural brasileiro. No entanto, percebe-se, inclusive pela análise dos 

livros de tombamento, que são raríssimas as iniciativas de proteção efetuadas nessa área. 

Uma delas é o tombamento2 do conjunto arquitetônico do Observatório Nacional, onde, 

desde 1985, situa-se o MAST, bem como de diversos outros itens, entre eles a coleção de 

instrumentos científicos históricos sob guarda do museu. 

                                                 
1 - Disponível em http:www.dji.com.Br/decretos/d-004805-12-08-2003.htm. Acesso em: 08 de Nov. 2008. 
2 - Lei Federal de 1986 - Processo no 1009-T-79/IPHAN, estando registradas no Livro Histórico volume 1, folhas 
94-97, inscrição 509, de 14/08/1986. IPHAN. Depto. de Promoção. Bens Móveis e Imóveis Inscritos nos Livros do 
Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1994. 
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Por outro lado, responsável pela formulação e implementação da Política Nacional de 

Ciência e Tecnologia, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem suas ações pautadas nas 

disposições do Capítulo IV da Constituição Federal de 1988 e foi criado em 15 de março de 

1985, pelo Decreto nº 91.146, como órgão central do sistema federal de Ciência e 

Tecnologia3. 

O surgimento do MCT, além de expressar a importância política desse segmento, 

atendeu a um antigo anseio da comunidade científica e tecnológica nacional. Sua área de 

competência abriga: o patrimônio científico e tecnológico e seu desenvolvimento; a política 

de cooperação e intercâmbio concernente a esse patrimônio; a formulação e implementação 

da Política Nacional de Ciência e Tecnologia; a coordenação de políticas setoriais; a política 

nacional de pesquisa, desenvolvimento, produção e aplicação de novos materiais e serviços 

de alta tecnologia. 

Em 2003, no âmbito do MCT, foi elaborada uma proposta de Política Nacional de 

Memória da Ciência e da Tecnologia (BRASIL, 2003), como resultado do trabalho de uma 

comissão especial constituída por portaria (116/2003) do presidente do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão da estrutura do MCT. Esse 

trabalho, sobre o qual apresentaremos algumas informações, comentários e reflexões, trata-

se, talvez, da primeira iniciativa formal do Estado brasileiro no sentido de formalizar uma 

política de preservação de vestígios da memória da ciência e da tecnologia brasileira. No 

entanto, padece de um problema fundamental em sua concepção que se reflete em todo o 

seu desenvolvimento, restringe-se apenas ao patrimônio arquivístico. Em nenhum momento, 

menciona-se os diversos outros itens que compõem o patrimônio de C&T e que também têm 

relação com a memória desses setores. 

O relatório finaliza com dez recomendações para a elaboração de uma Política 

Nacional de Memória da Ciência e da Tecnologia (BRASIL, 2003. Op. cit. p. 9). A análise 

dessas recomendações mostra que praticamente nenhuma delas foi implementada até o 

momento. Houve apenas uma iniciativa diretamente relacionada ao tema da preservação do 

patrimônio de C&T, um edital do CNPq, aberto em setembro de 2003, possivelmente em 

decorrência do referido relatório. O Edital CTINFRA/MCT/CNPq 003/2003 destinava-se a 

projetos de apoio à infraestrutura de preservação e pesquisa da memória científica e 

                                                 
3 - Disponível em: http://ftp.mct.gov.br/sobre/Default.htm. Acesso em: 08 de Nov. 2008. 
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tecnológica brasileira, mas aqui ocorreu uma ampliação interessante do conceito de 

patrimônio, considerado pela comissão mencionada anteriormente, pois entendia-se acervos 

documentais de forma mais ampla, incluindo arquivos, coleções, bibliotecas, instrumentos e 

outros que tivessem valor inquestionável para o estudo da produção do conhecimento 

científico brasileiro.  

Naquele mesmo momento, foi lançado um outro edital - Edital MCT/SECIS/CNPq - 

007/2003 – que se destinava a apoiar especificamente museus e centros de ciências. O viés 

aqui era claramente de divulgação científica, pois se relacionava à melhoria da qualidade do 

ensino das ciências e à difusão e popularização da cultura científico-tecnológica junto à 

sociedade brasileira. Por um lado, apoiavam-se projetos relacionados à preservação do 

patrimônio e, por outro, projetos e instituições que propiciassem um trabalho decisivo para a 

memória e a preservação do patrimônio de C&T, a conscientização da população sobre a 

importância e o envolvimento da ciência e da tecnologia no dia a dia das pessoas.  

Posteriormente, em 2006, foi lançado novo edital pelo CNPq voltado para a 

divulgação científica. No entanto, o que se observa é que as atividades de divulgação 

científica que são propostas e apoiadas nos editais não estão vinculadas, ou muito 

raramente, à conscientização do valor do patrimônio de C&T para a sociedade e, mais 

raramente ainda, a iniciativas de preservação. Na verdade, observa-se nos últimos anos, um 

aumento na consciência, por parte de setores do MCT, de que a divulgação científica é fator 

importante para a educação científica da sociedade, mas isso não ocorreu em relação à 

preservação do patrimônio de C&T. Os editais relacionados à popularização da ciência 

tornaram-se periódicos, em especial devido à atuação do Departamento de Popularização e 

Difusão da Ciência e da Tecnologia do MCT, reconhecidamente eficiente em várias frentes 

de trabalho. 

Uma outra iniciativa do CNPq, que talvez tenha raízes nos trabalhos dessa 

Comissão, é a criação do seu Centro de Memória,4 ocorrida em 13 de abril de 2004. O 

Centro de Memória é responsável pela organização, preservação e divulgação do acervo 

histórico do CNPq, que conta com documentos em diversos suportes – papel, fotografias, 

microfilmes, negativos e fitas cassetes, além de um acervo bibliográfico especializado em 

política e história da ciência e tecnologia. Atualmente, o acervo está em fase de organização 

                                                 
4 - Disponível em: http://centrodememoria.cnpq.br/index.html. Acesso em: 09 de Nov. 2008. 
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e parcialmente disponível ao público para consulta. Possui uma ação de coleta e 

recebimento de acervos relacionados à história do CNPq e, portanto, relacionados ao 

patrimônio de C&T brasileiro. No entanto, é claro que não está sendo implementada uma 

política ampla de preservação dos vestígios da memória da C&T. Aliás, seria preciso antes 

elaborar essa política. 

Finalmente, em 28 de outubro 2008, foi assinada uma portaria interministerial5, a de 

número 796, entre o Ministério da Cultura (MINC) e o Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), estabelecendo uma parceria para cooperação técnica na formulação de políticas de 

integração entre as atividades desenvolvidas pelos Ministérios e entre o Plano Nacional de 

Cultura e o Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 

Nacional. Entre os 18 objetivos listados no documento, destacamos o de número 6 - 

promover estudos e ações voltadas para a proteção, preservação, e a recuperação do 

patrimônio cultural e científico brasileiro. Esse objetivo tem direta relação com o tema desse 

trabalho e, apesar de ser um entre tantos objetivos, já permite visualizar algum interesse 

comum que propicie a preservação do patrimônio sobre o qual nos debruçamos. 

A própria portaria institui uma Comissão Técnica Interministerial com prazo de trinta 

dias, prorrogável por igual período, para apresentar relatório final dos trabalhos realizados. A 

Secretaria-Executiva do MCT indicou pela Portaria SEXEC/MCT nº 23, de 19 de novembro 

de 2008, seus representantes na Comissão. 

O produto do trabalho dessa comissão foi um relatório elaborado em fevereiro de 

2009 e enviado para análise aos ministros das áreas relacionadas. Esse relatório está 

dividido em duas partes, sendo a primeira voltada para ações prioritárias de curto prazo, a 

serem implementadas em 2009 e 2010; e a segunda voltada para a criação de Grupos de 

Trabalho Permanentes para desenvolvimento de ações de médio prazo. 

Em relação às ações de curto prazo, destacamos 3 iniciativas relacionadas ao 

patrimônio: apoio do MCT ao projeto do Centro de Referência da Pedra e do Barroco, 

Congonhas (MG), a criação do Centro de Referência do Patrimônio Naval, em São Francisco 

do Sul (SC - Museu Nacional do Mar) e a  Incorporação do MINC às ações do projeto 

Caminhos de Darwin do MCT.  

                                                 
5 - Disponível em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/3781.html. Publicada no D.O.U. de 29/10/2008, 
Seção I, Pág. 3. Acesso em: 01 de Jun. 2009. 
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No caso da implementação das ações de médio prazo, com a criação de Grupos de 

Trabalho Permanentes (de acordo com as áreas afins), destacamos aquele relacionado à 

análise conjunta (IPHAN-MINC/Secis-MCT/Finep/CNPq) do documento produzido pela 

Comissão de Política de Pesquisa, Preservação, Recuperação e Disseminação da História 

da Ciência e Tecnologia Brasileiras, aqui anteriormente mencionado. Acreditamos que a 

parceria entre os dois ministérios e a atuação conjunta de seus profissionais poderá ampliar 

e aprofundar o documento produzido por essa comissão, propiciando a criação de uma 

política de Estado para a área. 

 

AS COLEÇÕES DE OBJETOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO BRASIL: UM BREVE 

PANORAMA 

A origem das coleções 

O patrimônio material da Ciência e da Tecnologia no Brasil está, em sua grande 

maioria, para ser descoberto. O conhecimento atual sobre o tema é restrito e, em especial, 

os objetos de ciência e tecnologia brasileiros já podem ter sido modernizados ou 

descartados, na maioria das vezes em prol de uma busca pelo instrumento ou aparato mais 

recente, mais atual.  

Uma consulta ao Cadastro Nacional de Museus (CNM)6, elaborado pelo Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM), utilizando como palavras-chave museu de ciência e 

tecnologia, forneceu como resultado uma lista de 65 instituições. Dessas instituições, 30 são 

centros de ciência que não possuem coleções no âmbito aqui considerado.  

É interessante notar que a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências 

(ABCMC)7 possui um cadastro com 113 instituições. A análise desse cadastro mostra que 

algumas instituições não são museus e centros de ciência em stricto senso como, por 

exemplo, o Museu da República (RJ). Por outro lado, diversas instituições aqui referenciadas 

não estão no CNM. Com base nesses dois registros e em pesquisas anteriores, foi 

elaborado o panorama sobre instituições que têm acervos de C&T. 

                                                 
6
 - Disponível em  http://www.museus.gov.br/cnm_conhecaosmuseus.htm. Acesso em: 28 de Mai. 2009. 
7
 - Disponível em: http://www.abcmc.org.br/publique1/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=26. Acesso em: 28 de Mai. 
2009. 
 



Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 

 87 

Cabe ressaltar que as universidades são, potencialmente, grandes fontes do 

patrimônio de C&T, onde poderiam se incluir também objetos e instrumentos de ensino. 

Instituições que têm por função preservar esses acervos são raras e têm um trabalho árduo, 

em função da escassez de financiamentos e de profissionais capacitados. No entanto, 

algumas iniciativas merecem destaque e serão divididas em três grandes grupos como 

veremos a seguir. 

 

Conjuntos de objetos em museus de C&T federais 

O Museu de Astronomia e Ciências Afins possui uma coleção de instrumentos 

científicos considerada das mais significativas no país. Todos esses objetos constituem parte 

do patrimônio científico sob a guarda do museu e têm sido alvo de um amplo plano de 

preservação. No texto introdutório desse livro, referente ao MAST, informações mais 

detalhadas são apresentadas sobre a coleção, que possui hoje 2000 objetos, dos quais 1600 

são tombados pelo IPHAN e pelo INEPAC. O acervo do museu é dividido em quatorze 

categorias: Astronomia, Cálculo e Desenho, Cosmografia, Eletricidade e Magnetismo, 

Geodésia e Topografia, Geofísica e Oceanografia, Medição do Tempo, Meteorologia, 

Metrologia e Navegação. A Figura 1 apresentada a seguir mostra alguns instrumentos da 

coleção. 

  

Figura 1 - Instrumentos da coleção do MAST (barógrafo, luneta meridiana). Acervo MAST. 
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Além do trabalho desenvolvido com suas coleções, o MAST tem desenvolvido 

parcerias com diversas instituições, e algumas dessas iniciativas têm sido voltadas para a 

preservação de acervos de ciência e tecnologia. Alguns resultados dessas parcerias foram a 

identificação e registro de conjuntos de objetos que constituem parte do patrimônio de C&T 

brasileiro, como as 236 peças do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), as 298 peças 

relacionadas à história da energia nuclear no Brasil, identificadas em diversos centros de 

pesquisa da área nuclear (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN, Instituto 

de Radiodosimetria - IRD, Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, Centro de Desenvolvimento 

de Tecnologia Nuclear – CDTN, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF), e 

publicadas na forma de um inventário, os 300 objetos doados ao MAST pelo IEN e as 35 

peças doadas pelo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM). Alguns resultados desse 

trabalho foram recentemente publicados (SANTOS et al, 2008) e a Figura 2 apresenta 

imagens de objetos de C&T encontrados nessas instituições. 

 

  

Figura 2 - Instrumentos de instituições  da área nuclear (espectrofotômetro – IRD; monitor portátil de 
contaminação - CDTN). Fotos: acervo MAST. 

 

Cabe também destacar as pesquisas do MAST em parceria com o Museu de Ciência 

da Universidade de Lisboa, identificando outras fontes possíveis de acervos relacionados, 

como o Colégio Pedro II (Rio de Janeiro), o Colégio Bento de Abreu de Araraquara e o 

Colégio Culto à Ciência (Campinas), estes últimos em iniciativas de preservação e pesquisa 
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desenvolvidas pela UNESP (Araraquara) e pela Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP).  

Outro museu, com grandes coleções de objetos relacionados à pesquisa científica, no 

país é o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)8. Também vinculado ao MCT, O MPEG 

apresenta perfil bem diverso do MAST, com coleções características de um museu de 

ciências naturais. Está localizado na cidade de Belém (PA) e, desde sua fundação, em 1871, 

suas atividades concentram-se no estudo científico dos sistemas naturais e sócio-culturais 

da Amazônia, bem como na divulgação de conhecimentos e acervos relacionados à região. 

Fazem parte do acervo museológico do MPEG a coleção de fósseis, minerais e rochas; o 

herbário e a xiloteca; a coleção entomológica; a coleção de peixes; a coleção de répteis e 

anfíbios; a coleção de aves; a coleção de mamíferos; a coleção de objetos etnográficos; a 

coleção de objetos arqueológicos; o acervo lingüístico; a coleção de obras raras; o arquivo 

de documentos; o acervo fotográfico. As peças e exemplares pertencentes a essas coleções 

são provenientes, em sua maior parte, das coletas realizadas nas expedições científicas 

realizadas pela instituição. Trata-se, portanto, de um acervo em constante crescimento e que 

é referência para incontáveis estudos no país e no exterior. 

Já o Museu da Vida9 (FIOCRUZ, RJ) na órbita do ministério da Saúde, possui uma 

coleção que começou a se formar em 1913, com a incorporação dos objetos pertencentes 

aos ex-diretores da Instituição, dos diversos setores da FIOCRUZ e também por doações 

externas. Esse conjunto é composto objetos pessoais de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, 

Carlos Chagas Filho, Marcolino Candau, mobiliário institucional, fragmentos de construção, 

acessórios de interiores, medalhas e moedas. Quanto ao acervo de C&T, sua formação tem 

início na década de 1970. Esta coleção foi formada, em sua maioria, a partir de doações dos 

serviços internos da Instituição (laboratórios e produção de medicamentos) e por doações 

externas. Ainda hoje, a equipe responsável pelo acervo institucional trabalha na identificação 

e coleta desses testemunhos. 

O Museu Nacional10, apesar de pertencer à Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), será considerado aqui como museu de C&T em si, em vista de sua história e 

                                                 
8 - Disponível em http://www.museu-goeldi.br/institucional/index.htm. Acesso em: 28 de Mai. 2009. 
9 - Disponível em: http://www.museudavida.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=20. Acesso em: 29 de Mai. 
2009. 
10 - Disponível em: http://www.museunacional.ufrj.br/. Acesso em: 29 de Mai. 2009. 
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desenvolvimento. Reúne os maiores acervos científicos da América Latina, laboratórios de 

pesquisa e cursos de pós-graduação. As peças que compõem as exposições abertas ao 

público são parte dos 20 milhões de itens das coleções científicas conservadas e estudadas 

pelos Departamentos de Antropologia, Botânica, Entomologia, Invertebrados, Vertebrados, 

Geologia e Paleontologia.  

Em 2006, durante a estada da Dra. Marta Lourenço11 no Rio de Janeiro, foi possível 

identificar um grupo de instrumentos científicos nessa instituição. Os objetos não estão 

catalogados e encontram-se em um ambiente inadequado para sua conservação e 

pertencem ao Departamento de Geologia e Paleontologia (DGP). Com o intuito de modificar 

essa realidade, foi elaborado um projeto de dissertação de mestrado, para o Programa de 

Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio (UNIRIO/MAST). Em um levantamento 

preliminar dos instrumentos, realizado por Fabrício Avellar Werneck, verificou-se um total de 

39 peças. A maioria ainda não foi identificada (13), constatou-se a existência de 11 balanças 

de precisão, 8 microscópios, 2 bússolas e um exemplar dos seguintes instrumentos: 

calorímetro, cunha de Hersche, espectroscópio de Busen e goniômetro. A Figura 3 

apresenta algumas imagens inéditas desses objetos. 

 

  

Figura 3 - Instrumentos do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional. Foto: 

Fabrício A. Werneck. 
                                                 
11 - Pesquisadora do Museu de Ciências da Universidade de Lisboa (MCUL), coordenadora, pela parte 
portuguesa, de projeto de cooperação internacional entre o MCUL e o MAST. 
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O Museu Aeroespacial12 (MUSAL, RJ) foi inaugurado em 18 de outubro de 1976. 

Debruçado sobre a preservação e divulgação do material aeronáutico e documentos 

históricos para o público em geral, o MUSAL está ligado ao Minsitério da Defesa, através do 

Comando da Aeronáutica. A abrangência do acervo existente permite uma visualização 

conjuntural e da seqüência histórica da evolução da tecnologia das aeronaves. O espaço 

físico destinado às instalações do Museu ocupa uma área de cerca de 15.000m2, incluindo 

um prédio de dois andares e cinco hangares anexos. As salas de exposição do prédio 

abrigam as principais coleções históricas de pioneiros da aviação e o salão principal reúne 

as aeronaves mais antigas do Museu. Nos cinco hangares, estão em exposição a coleção de 

aeronaves de valor histórico e tecnológico. O acervo existente no MUSAL é composto de 

maquetes, documentos escritos, manuscritos, fotos, filmes, trajes de vôo, livros, armas e 

motores. Existem também objetos pessoais de Santos Dumont, Salgado Filho e Anésia 

Pinheiro Machado. Além destes objetos, compõem, ainda, o acervo mais de cem aeronaves, 

sendo que, aproximadamente, oitenta estão em exposição permanente. 

 

Conjuntos de objetos em universidades 

Outros acervos relacionados à ciência e à tecnologia estão, em grande número, nas 

universidades brasileiras, muitas vezes em museus, mas outras vezes sendo guardados por 

funcionários que prezam pela memória do local onde trabalham. Alguns exemplos serão 

apresentados a seguir.  

Uma dessas instituições, que possui uma coleção de destaque, é o Museu de Ciência 

da Escola de Minas (Universidade Federal de Ouro Preto – Minas Gerais). Criado no século 

XIX, reúne expressivo acervo de uma das mais antigas escolas de engenharia do Brasil, 

contando com cerca de 400 objetos das áreas de astronomia, desenho, eletro-técnica, 

metalurgia e topografia. Os objetos estão, em sua maioria, em bom estado de conservação e 

registrados, mas a instituição parece carecer de maior quantitativo de pessoal especializado 

para desenvolver todo o trabalho necessário em torno desse importante patrimônio. O 

advento do curso de graduação em Museologia na UFOP, onde o museu é espaço 

                                                 
12 - Disponível em: http://www.musal.era.mil.br/. Acesso em: 29 de Mai. 2009. 
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privilegiado de atividade experimental do curso, parece já estar alterando esse panorama. O 

Museu participa, junto com outras instituições brasileiras e portuguesas, do projeto de 

pesquisa “Thesaurus de instrumentos científicos em língua portuguesa”.13  

Ainda na UFOP, temos o Museu da Escola de Farmácia. Trata-se de um museu de 

pequeno porte, localizado em uma sala nas dependências da Escola de Farmácia, criada em 

1839, e que, ao longo de sua existência, preservou um acervo formado por material didático 

de origem européia, mobiliário, drogas e equipamentos do final do século XIX, além de 

documentos com registro da vida acadêmica e administrativa da instituição, livros e teses 

com ênfase no século XIX e início do século XX. A peculiaridade deste museu é que ele não 

se encontra aberto ao público, apesar de possuir um rico acervo sobre a História da 

Farmácia e da atividade profissional de farmacêutico. O acervo se encontra bem 

conservado, necessitando de um projeto de documentação para que essa referência da 

História da Farmácia não se perca. Em trabalho recente realizado pelo MAST nesse museu, 

foram inventariados 171 objetos. 

Em situação similar está uma outra coleção de interesse, sob guarda do Centro de 

Memória da Engenharia (Belo Horizonte - MG). Trata-se de uma iniciativa da Associação dos 

Ex-Alunos da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e que 

tem como objetivo primordial recuperar, reunir e manter o acervo técnico, científico e cultural 

dessa Escola, de seus funcionários e ex-alunos, preservando a memória da instituição em 

seu contexto histórico. Uma parte do acervo é oriunda dos diversos departamentos da 

Escola de Engenharia da UFMG como da Engenharia Elétrica, Instituto de Geociências, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Hidráulica e Engenharia Sanitária e a outra parte é 

formada por doações. O acervo conta com mais de 900 objetos, onde se destacam: 

teodolitos, trânsitos e níveis; antigas balanças analíticas; réguas de cálculo, calculadoras 

manuais e elétricas, e computadores; amperímetros, wattímetros, oscilógrafos e 

                                                 
13 - O projeto é coordenado pelo MAST, no Brasil, e pelo Museu de Ciência da Universidade de Lisboa (MCUL), 
em Portugal, e reúne uma rede de instituições brasileiras e portuguesas: Museu de Ciência e Técnica da Escola 
de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Colégio Pedro II no Rio de Janeiro (laboratório de 
Física), Museu da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Museu Dinâmico de 
Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Museu da Escola de Farmácia da UFOP, 
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, Museu de Física da Universidade de Coimbra, Museu Nacional 
da Ciência e da Técnica de Coimbra, Museu de Ciência da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 
Museu de Física do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Museu da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto e Museu Parada Leitão do Instituto Superior de Engenharia do Porto. 
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galvanômetros; dentre outros. Uma parte do acervo, devidamente catalogada e classificada, 

está exposta ao público.  

Ainda em Minas Gerais, agora na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

encontra-se o Museu Dinâmico de Ciências14. A coleção possui cerca de 2000 objetos dos 

principais fabricantes europeus e uma significativa coleção de instrumentos didáticos 

produzidos pela Escola de Engenharia e posteriormente pelo Parque Tecnológico da UFJF. 

Os objetos estão distribuídos nas classes de acústica, calor, eletricidade, eletrônica, 

informática, mecânica, metrologia, ótica e topografia e o Museu, constituído em 2001, realiza 

um trabalho excelente de preservação desse conjunto, que é originário da Escola de 

Engenharia de Juiz de Fora, criada em 1914. Do acervo se destaca uma raríssima coleção 

científica fabricada pela Oficina Francesa “Le Fil’s Emile Deyrolle”. A Figura 4 apresenta 

imagens dessa coleção. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Instrumentos do Museu Dinâmico de Ciências (anemômetro, conjunto de tubos sonoros). 
Fotos: acervo MAST. 

 

Outro conjunto de objetos de C&T de Minas Gerais está no Museu da Memória e 

Patrimônio da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). O Museu ainda não foi 

inaugurado, tendo apenas uma exposição comemorativa dos 95 anos da UNIFAL-MG. A 

previsão para inauguração é 2010. Quase desconhecido, o conjunto passa atualmente por 

processo de documentação e, recentemente, a partir de um levantamento rápido 

(nome/uso/registro fotográfico), verificou-se que existe um total de cerca de 742 peças no 

                                                 
14
 - Disponível em: http://www.museu.ufjf.br/historico/historico.html. Acesso em: 29 de Mai. 2009. 
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acervo sendo: 581 de Farmácia, 56 de Odontologia e 105 de "Outros" (como por exemplo, 

didático ou administrativo - máquina de escrever, de calcular, projetor de slides, etc.). 

No âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foram identificadas 

quatro instituições de interesse, a saber: o Museu Nacional, já abordado, o Museu da Escola 

Politécnica, o Observatório do Valongo e o Museu da Química Professor Athos da Silveira 

Ramos. 

O Museu da Escola Politécnica15 foi inaugurado em 1977 e conta com um acervo de 

mais de 600 itens que revelam a história da mais antiga escola de engenharia do País. São 

documentos, fotografias, telas, mobiliário e instrumentos remanescentes dos laboratórios de 

antigas instituições de ensino de engenharia, como a Academia Real Militar, a Escola 

Central, a Escola Polytechnica, a Escola Nacional de Engenharia e a Real Academia de 

Artilharia, Fortificação e Desenho, esta última, criada em 1792 pelo vice-rei D. Luiz de 

Castro, foi berço do ensino de engenharia civil e militar no país.  

Os objetos encontrados nesse museu não estão organizados de forma sistemática, 

mas encontram-se, em sua maioria, em bom estado de conservação e em exposição em 

uma grande sala do prédio da Escola de Engenharia. A coleção necessita de um processo 

de documentação, mas está minimamente protegida.   

No Observatório do Valongo16, podem ser encontrados cerca de 60 instrumentos, a 

maioria de astronomia, fabricados entre 1880 e 1920, por importantes fabricantes europeus 

(Cook&Sons; Salmoiraghi; Nardin; Zeiss; Bamberg; Hughes&Son; Favarget, etc.). Seu 

estado de conservação é bom, mas necessitam ser organizados, registrados e catalogados. 

O MAST iniciou em 2007 um projeto de cooperação com o objetivo de registrar e 

documentar esses objetos, além de pesquisar sua história. Um dos primeiros produtos desse 

trabalho foi uma exposição comemorativa do aniversário do Observatório em 2008, onde 

foram expostos vários objetos desse conjunto. Um instrumento merece destaque, um 

telescópio refrator, fabricado por Jose Hermida Pazos30, em 1880.  

                                                 
15 - Disponível em: http://www.poli.ufrj.br/museu. Acesso em: 29 de Mai. 2009. 
16 - Disponível em: http://www.ov.ufrj.br. Acesso em: 29 de Mai. 2009. 
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O Museu da Química Professor Athos da Silveira Ramos17 foi inaugurado em 13 de 

março de 2001. O museu tem por objetivo a preservação dos vestígios da história da 

química no Brasil. O nome dado ao museu é uma homenagem a um dos fundadores do 

Instituto de Química da UFRJ. Sua sede provisória está aberta à visitação, no Centro de 

Tecnologia, e conta com uma sala destinada à reserva técnica. O acervo contém hoje cerca 

de 22.500 peças, provenientes das últimas décadas do século XIX e de todo o século XX. A 

coleção principal é a de reagentes, através da qual se tem uma noção da evolução das 

embalagens, dos rótulos e da quantidade de produtos disponíveis comercialmente. 

Compõem também o acervo aparelhagens de vidro, equipamentos destinados às aulas 

práticas, bem como livros, fotografias e documentos.  

A Universidade de São Paulo é a maior instituição de ensino superior e de pesquisa 

do país, com seis campi situados na capital e em cinco cidades do estado de São Paulo. 

Criada em 1934, no âmbito dessa universidade dois museus apresentam acervos que 

podem ser de interesse, o Museu Técnico do Laboratório de Topografia e Geodésia – LTG,18 

da Escola Politécnica, e o Museu de Computação Prof. Odelar Leite Linhares,19 do 

Departamento de Ciências de Computação e Estatística. O primeiro apresenta uma seleção 

dos instrumentos usados no ensino dos alunos, desde 1893, quando da fundação da Escola 

Politécnica. O acervo conta com teodolitos, taqueômetros, níveis de precisão, planímetros, 

dentre outros, que estão registrados, organizados em vitrinas e em bom estado de 

conservação. 

O segundo museu, criado em 1978, está regularmente aberto ao público e conta com 

mais de 200 objetos, entre máquinas de calcular, réguas de cálculo, computadores e outros 

artefatos computacionais obsoletos. O acervo do museu foi formado a partir de doações de 

várias instituições de ensino, comerciais e até mesmo de pessoas físicas. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), situada na cidade de Porto 

Alegre, destaca-se um grupo de 40 objetos pertencentes ao Instituto de Física, originários do 

Observatório Central.20 Essa instituição iniciou suas atividades em 24 de janeiro de 1908 e a 

                                                 
17
 - Disponível em: http://www.iq.ufrj.br/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=65. Acesso em: 

29 mai. 2009. 
18
 - Disponível em: http://www.poli.usp.br/Organizacao/museuvirtual/ltg/default.asp. Acesso em: 29 de Mai. 2009. 

19
 - Disponível em: http://www.icmc.usp.br/~museu/. Acesso em: 29 de Mai. 2009. 

20 - Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/observatorio/index.html. Acesso em: 29 de Mai. 2009. 
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visitação pública nos anos 1960. Hoje o observatório é aberto ao público duas vezes na 

semana e está em curso uma proposta de criação de um Museu de Astronomia no local. Sua 

coleção é típica de instituições voltadas para o estudo da Astronomia, apresentando 

instrumentos utilizados para a determinação da hora local, na cidade de Porto Alegre, em 

estudos de sismologia e no mapeamento magnético do território; destaca-se um telescópio 

equatorial de 190mm, um círculo meridiano de 75mm, ambos fabricados por Gautier,21 e um 

círculo meridiano feito por Repsold22. Desde 2006, o MAST desenvolve um projeto de 

preservação dessa coleção, em parceria com o Observatório Central, que inaugurou uma 

exposição comemorativa em 2008, utilizando grande parte desses objetos. A Figura 5 

apresenta imagens de objetos do OC. 

 

  

Figura 5 - Imagem de objetos da coleção do OC da UFRGS (luneta meridiana, teodolito e câmera 

fotográfica). Fotos: Marcus Granato. 

 

Além desse conjunto encontrado no OC, o Instituto de Física da UFRGS possui um 

grupo de objetos que está em situação de quase abandono. São cerca de 200 instrumentos 

depositados em duas salas, no campus do Vale da UFRGS, mas sem estar organizados ou 

identificados. Existe a proposta do corpo docente do IF de fazer uma mostra com esses 
                                                 
21 - Paul Ferdinand Gautier (1842-1909), fabricante francês que, na segunda metade do século XIX, juntamente 
com a família Brunner tornaram-se os representantes mais importantes da indústria francesa de precisão. 
22 - A Casa Repsold, fabricante de instrumentos científicos, foi criada por Johann Georg Repsold (1771-1830). 
Após seu falecimento, seus filhos Georg e Adolf e, posteriormente, seus netos Johann, Adolf e Oskar deram 
continuidade aos trabalhos da casa. Repsold introduziu melhoramentos fundamentais no projeto dos círculos 
meridianos.  
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objetos, inclusive com espaço separado para isso, mas antes muito trabalho precisa ser 

realizado em prol de sua organização. Identificamos, em visita recente, vários objetos de 

ensino antigos e alguns mais recentes, provavelmente produzidos a partir da década de 

1960. A Figura 6 apresenta uma imagem do depósito onde estão esses objetos.  

 

 

Figura 6 - Imagem do depósito de guarda dos objetos do Instituto de Física da UFRGS. Foto: Marcus 
Granato. 

Nessa mesma universidade, situa-se o Museu de Informática,23 cujo acervo conta 

com cerca de 160 peças, entre réguas de cálculo, ábacos, equipamentos de hardware 

(computadores e seus acessórios), meios de armazenamento de dados (discos, fitas, 

cartões, etc.), livros, revistas, catálogos e folhetos. O museu foi criado na década de 1990, 

dentro do Instituto de Informática e pode ser visitado a partir de agendamento, estando 

situado na biblioteca desse instituto no campus do Vale. Aqui a palavra “museu” é mal 

empregada, trata-se de um conjunto de peças que está sendo preservado minimamente, 

para não se perderem, mas que precisam ser alvo de um trabalho meticuloso de registro e 

documentação. 

                                                 
23 - Disponível em: ttp://www.inf.ufrgs.br/~cabral/museu.html. Acesso em: 29 de Mai. 2009. 
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Além desses museus, a UFRGS possui um espaço que denomina de Museu do 

Motor, mas aqui também a denominação “museu” nos parece inadequada. Trata-se, na 

verdade, de um laboratório experimental para os alunos de engenharia mecânica. A própria 

forma como utilizam as peças, cerca de 50, algumas delas cortadas para mostrar seu 

interior, ou colocando em funcionamento, vão contra as diretrizes modernas para os museus 

de C&T detentores de acervos. Por outro lado, existem peças ali que merecem ser 

preservadas e que são representativas de estudos, de pesquisas e do próprio ensino da 

engenharia nessa região. 

Um museu ligado à Universidade e de perfil diferente dos demais aqui mencionados é 

o Museu da Tecnologia da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Funcionando no 

campus sede da ULBRA, em Canoas (RS), o Museu da Tecnologia ocupa área de 9.346m2 e 

seu acervo possui cerca de 320 veículos, entre carros de passeio, utilitários e motos, como o 

Chase F 1908, um dos três existentes no mundo. Carros poucos conhecidos como Amílcar, 

Marmon, Franklin, Packard e La Salle, entre outros, fazem parte deste acervo 

automobilístico. Existem também no Museu espaços para exposições de relógios e de 

equipamentos ligados à área da comunicação, como rádios, câmeras fotográficas, máquinas 

de escrever e projetores cinematográficos, entre outros. O Museu conta ainda com uma área 

de 6 mil metros quadrados para a reserva técnica de veículos e oficinas de restauro.  

 

Conjuntos em outras instituições 

Além dos conjuntos de objetos encontrados em museus federais e em universidades, 

também existem acervos em outros tipos de instituição, como órgãos municipais, estaduais, 

federais e instituições privadas. A seguir, apresentamos alguns exemplos. 

O Centro de Memória da Ciência e da Tecnologia (CMCTS), em Aracaju24 (SE) é 

vinculado ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe (ITPS)25. A coleção do CMCTS 

foi adquirida através de compras de equipamentos, peças, vidraria e mobiliário que, ao longo 

dos anos, foram ficando em desuso e acondicionados em salas como o laboratório de 

                                                 
24
 - Disponível em: http://www.itps.se.gov.br/modules/tinyd1/index.php?id=20. Acesso em: 29 de Mai. 2009. 

25
 - Autarquia especial do Governo do Estado de Sergipe. 
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química orgânica (desativado), almoxarifado, antiga casa de farinha (onde se faziam 

experimentos de novas tecnologias em alimentos) e em departamentos em que serviam 

como decoração. A reunião desse material permitiu evidenciar a organização do ITPS 

durante seus 85 anos, enfatizando a riqueza das profissões contemporâneas, em especial a 

do Químico. O patrimônio é constituído de 2.476 peças identificadas, catalogadas e 

inventariadas, fruto de doações e resgatadas da Universidade Federal de Sergipe e de 

outras instituições. Após um longo período de pesquisa, constitui um painel significativo da 

história sergipana e das relações sociais do trabalho, projetos de pesquisas, pesquisas 

elaboradas por outras instituições com a colaboração do ITPS e da sua própria história. 

O Museu do Eclipse, inaugurado em 1999, é instituição vinculada à prefeitura do 

município de Sobral (CE), onde todo o acervo fotográfico original foi doado pelo Observatório 

Nacional. Construído na Praça do Patrocínio, o Museu do Eclipse está localizado no ponto 

de onde foi observado o eclipse de 1919, para a comprovação da Teoria da Relatividade de 

Einstein. A luneta astronômica usada por Henrique Morize e a carta selenográfica foram 

doadas pelo astrônomo cearense Rubens de Azevedo, que também doou um planetário 

eletromecânico para a mostra didática. 

O Museu de Artes e Ciências, situado em Aparecida do Rio Negro (TO), tem como  

acervo inicial o patrimônio do norte-americano Robert Paul Yassanye. Posteriormente, o 

museu recebeu doações e obras adquiridas dos artistas tocantineses. O acervo é composto 

de aproximadamente 400 peças, entre elas: obras de artes (inclusive da família Yassanye e 

Montegrane), livros, atlas, mapas (adquiridos de vários países), peças de cerâmica do 

nordeste brasileiro, pedras de Minas Gerais, artefatos indígenas e aparelhos científicos e 

técnicos. 

A empresa de telefonia Oi possui dois museus das telecomunicações26, nas cidades 

do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Esses espaços são utilizados para diversas 

atividades culturais e o acervo foi formado especialmente por objetos herdados das antigas 

empresas de Telecomunicações, como a Companhia Telefônica Brasileira - CTB, a Empresa 

de Telecomunicações do Rio de Janeiro – e a Telemar. Além desses objetos, que foram 

transferidos diretamente para o museu, existem muitos outros recebidos de doações de 

                                                 
26 - Disponível em; http://www.oifuturo.org.br/museu/. Acesso em: 29 de Mai. 2009. 
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diversos lugares do país. Outra forma de aquisição são as compras, em antiquários, de 

objetos de relevância para o acervo. 

O Museu Asas de um Sonho, também conhecido como Museu da TAM27, pertence à 

Associação Educação, Assistência e Cultura (SP) e funciona em caráter experimental desde 

sua inauguração, em novembro de 2006. Tem por objetivo preservar e exibir acervos 

relacionados à história da aviação, homenageando seus criadores, construtores, mecânicos 

e pilotos. Seu acervo contempla aeronaves, objetos culturais, documentos em papel e 

motores relacionados ao tema. O Museu foi fechado para reformas e sua previsão de 

abertura é durante o ano de 2009. 

O patrimônio referente ao transporte e à tecnologia ferroviários constitui um grande 

desafio para os profissionais da preservação. Como está em alto risco foi selecionado para 

abordagem nesse trabalho.  

O patrimônio de valor histórico oriundo da RFFSA foi doado ao IPHAN e está em fase 

de levantamento28. Com o propósito de consolidar no país a atividade preservacionista 

ferroviária, existem diversas entidades que são o resultado da ação idealista de seus 

fundadores, associados e colaboradores29. A partir dessas associações foi possível constatar 

a existência de muitos museus ferroviários no país, acredita-se que sejam mais de sessenta, 

e, provavelmente, descortinamos apenas uma pequena parcela desse panorama. Podemos 

citar: Museu Ferroviário de Bom Despacho (MG); Museu Ferroviário de São João D'El Rey 

(MG); Museu do Trem do Recife (PE); Museu Ferroviário de Curitiba (PR); Museu do Trem 

do Rio de Janeiro; Centro de Preservação da História Ferroviária de São Paulo 

(Paranapiacaba, Santo André, SP); Museu do Trem de São Leopoldo (RS); Museu 

Ferroviário da Estrada de Ferro Leopoldina (Além Paraíba, MG); Museu Ferroviário de 

Miguel Pereira (RJ); Museu Ferroviário Regional de Bauru (SP); Museu Vale do Rio Doce 

(Vila Velha, ES); Museu Ferroviário de João Neiva (João Neiva, ES); Museu da Companhia 

                                                 
27 - Disponível em: http://www.museutam.com.br/smt/jsp/default.jhtml?adPagina=420.  Acesso em: 06 de Jun. 
2009. 
28
 - Disponível em: http://www.rffsa.gov.br. Acesso em: 08 de jun. 2009. A Rede Ferroviária Federal S.A - em 

liquidação - foi extinta pela Medida Provisória n.º 353, de 22 de janeiro de 2007. Com a extinção, considerando 
que os ativos da empresa extinta passaram para a União, as medidas autorizam a União a vender parte desses 
ativos, os bens imóveis não operacionais, bem como aproveitá-los em programas de regularização fundiária e 
habitações de interesse social para atender à população de baixa renda. 
29 - Disponível em : http://www.trem.org.br/guiabmf.htm. Acesso em: 06 de Jun. 2009. 
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Paulista de Estradas de Ferro (Jundiaí, SP); Museu da Estrada de Ferro Sorocabana 

(Sorocaba, SP). Provavelmente alguns desses museus estão fechados, como é o caso do 

Museu do Trem, no Rio de Janeiro, e espera-se que os mesmos possam passar à órbita do 

Instituto Brasileiro de Museus, já que possuem parcela importante do patrimônio tecnológico 

musealizado brasileiro. 

Destacamos, a título de exemplo, o Museu Ferroviário de Juiz de Fora30, que conta 

com mais de 400 peças, ilustrando as categorias de mobiliário, instrumentos de trabalho e de 

comunicação, livros técnicos, fotografias, equipamentos científicos, louças, miniaturas, 

locomotivas e material rodante. Este patrimônio cultural aborda as origens e a evolução da 

ferrovia, bem como seu impacto nos aspectos sociais e econômicos a partir do século XIX, 

no Brasil e em Juiz de Fora. O Museu Ferroviário de Juiz de Fora tem o acervo e a 

edificação tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – IEPHA. 

A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) organiza uma série de 

atividades em torno do patrimônio ferroviário, destaca-se o Museu Tecnológico Ferroviário 

em Paranapiacaba (São Paulo) e o Museu Ferroviário de Campinas. O primeiro é composto 

pelo antigo pátio de manobras, máquinas fixas, oficinas, carros, vagões, locomotivas e 

objetos de uso ferroviário dos dois sistemas funiculares que operaram no trajeto entre o Alto 

da Serra e a Raiz da Serra, na ferrovia fundada por Mauá. O segundo exibe antigos trens e 

demais elementos em uso, em linha férrea de 24 Km de extensão (início na estação 

Anhumas em Campinas e final em Jaguariúna). Até o momento, o acervo lá reunido conta 

com 15 locomotivas a vapor, sendo 11 em operação e o restante aguardando restauro, uma 

diesel e uma elétrica (um bonde do corcovado da cidade do Rio de Janeiro), 30 carros 

diversos, uma automotriz, um auto de linha e centenas de peças menores. 

Certamente, grande parte do patrimônio relacionado à tecnologia de ferrovias no país 

está em sério risco. A forma como esse patrimônio foi transferido para o IPHAN, sem 

recursos complementares que viabilizassem sua preservação é, talvez, a principal razão 

para essa situação. A transferência dos museus ferroviários para a órbita do IBRAM, caso 

                                                 
30
 - Disponível em: http://www.funalfa.pjf.mg.gov.br/museus/ferro_acervo.php. Acesso em : 08 de Jun. 2009. 
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seja realizada, necessita, da mesma forma, ser acompanhada de recursos (financeiros e de 

pessoal) para viabilizar a sua institucionalização.


