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RESUMO
Nas últimas décadas, houve um crescimento considerável do setor museológico brasileiro,
resultado, em grande parte, da adoção de uma política pública de estado, a partir de 2003 e
que se consolidou com a criação de um novo marco regulatório para o segmento museal,
representado pelo “Estatuto dos Museus” e pela criação do Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram), em 2009, novo órgão do Ministério da Cultura (MinC).
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É inquestionável o fato de que, no Brasil, houve um aperfeiçoamento do setor
museológico nos últimos anos, que se traduziu em três grandes conquistas: aumento do
número de museus, crescimento da oferta de cursos de museologia, em nível superior e
criação de um novo marco regulatório para o setor, consubstanciado na Lei nº 11.904, de
2009, mais conhecido como “Estatuto dos Museus”. A ele, seguiu-se, com a sanção da Lei nº
11.906, de 2009, à criação da uma nova autarquia federal, vinculada ao Ministério da Cultura
(MInC), o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão gestor da política museológica
nacional. Acrescente-se o fato de que houve um aumento significativo do número de cursos
de museologia em todo o país, resultado da expansão do ensino superior durante o governo do
presidente Lula. Este texto pretende analisar as principais conquistas do setor museológico
brasileiro, ressaltando, sobretudo, as inovações trazidas pelo Estatuto dos Museus.

A realidade museal brasileira
Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) mostra que em todo o
país o número de instituições museológicas chega a 3.025 (Ibram, 2011: 27). Essas
instituições possuem um acervo com mais de 70 milhões de itens e geram mais de 22 mil
empregos diretos (Ibram, 2010, p. 36).
Apesar do crescimento do número de museus nos últimos anos, os dados ainda apontam
para a seguinte realidade cultural: do total de 5.564 municípios existentes no Brasil, apenas
1.174 (21,7%) possuem museus, o que revela o baixo índice desse equipamento cultural no
país e sua concentração nos grandes centros urbanos das regiões mais desenvolvidas do
Brasil. Segundo dados do Cadastro Nacional de Museus do próprio Ibram, a região Sudeste
do país, por exemplo, concentra cerca de 34% das instituições museológicas, seguida da
região Sul (28%), Nordeste (24%), Centro-Oeste (11%) e Norte, com apenas 3%.
Acrescente-se a isso o fato de que 77,7% dos museus brasileiros não possuem
orçamento próprio, o que, muitas vezes, inviabiliza a sustentabilidade financeira dessas
instituições culturais, comprometendo a prestação da qualidade de seus serviços à população.
No Brasil, a relação museu-habitante é de um museu para cada 115 mil pessoas,
enquanto na Argentina a relação é de 62 mil habitantes por museu e a Finlândia possui um

museu para cada 5 mil habitantes. Além disso, o hábito de visitar museus não é ainda algo
incorporado ao conjunto da população brasileira. É inadmissível que, em pleno século XXI,
quando os museus em todo o mundo passam a exercer importante papel na revitalização dos
grandes centros urbanos, pouco mais de 5% dos brasileiros já tenham visitado alguma
exposição numa instituição museológica.
Outra pesquisa realizada em 2011 pela Federação do Comércio do Estado do Rio de
Janeiro (Fecomércio-RJ) aponta para uma participação ainda menor de brasileiros em
atividades culturais. No universo de mil pessoas em 70 cidades do país, apenas 45% dos
entrevistados estiveram envolvidos com alguma ação cultural, sendo que desse percentual
apenas 16% indicaram priorizar a visitação de exposições em museus e centros culturais
(Mendes, 2012, p.18).
O próprio Ministério da Cultura (2009) informa, ainda, que mais de 90% dos
Municípios brasileiros não possuem salas de cinema, teatro, museus ou espaços culturais
multiuso. Neste sentido, podemos afirmar, citando as palavras do economista Márcio
Pochmann, que a exclusão social como marca de nossa desigualdade é também de natureza
cultural: “a sociedade brasileira convive com diferentes formas de exclusão social, inclusive a
cultural, que carrega em seu conteúdo a inacessibilidade à produção de determinados bens
culturais como uma de suas características principais” (Pochmann, 2005, p. 87).
Em que pese à importância dessas instituições culturais, a realidade social brasileira nos
mostra que muito ainda precisa ser feito para que os museus possam cumprir o papel
estabelecido pelo Conselho Internacional de Museus (Icom) que é o de serem “instituições
permanentes, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, abertas
ao público, que adquirem, preservam, comunicam e expõem, para fins de estudo, educação e
lazer, os testemunhos materiais e imateriais dos povos e seus ambientes” (Câmara dos
Deputados, 2012, p. 148).
Com efeito, apesar dos esforços do governo federal em desenvolver uma política
nacional de museus, no contexto da política cultural implementada pelo Ministério da Cultura
(MinC) desde o início do governo Lula – política cujo coroamento se deu com a criação do
Instituto Brasileiro de Museus (Lei nº 11.906/2009) –, muito ainda precisa ser feito para o
desenvolvimento do segmento museológico em nosso país.
Como dissemos anteriormente, houve crescimento da oferta de cursos de museologia,
em nível superior. Hoje, existem no país cerca de catorze cursos de graduação em museologia,
sendo treze oferecidos por universidades públicas, crescimento esse evidenciado nos últimos
anos com a expansão da rede pública de ensino superior, através do Programa de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Temos dois programas de
pós-graduação no País, a saber: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO,
com programas de mestrado e doutorado) e a Universidade de São Paulo (USP, apenas com
mestrado).
No entanto uma das maiores conquistas do setor museológico no país foi a instituição
de um marco regulatório, até então inexistente, representado pela criação de uma autarquia
federal responsável pelo setor – o Ibram – e, mais ainda, pelo Estatuto dos Museus (Lei nº
11.904/2009) e por outras normas correlatas, que dão configuração ao Sistema Brasileiro de
Museus.
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Entre os principais pontos inovadores trazidos pelo “Estatuto dos Museus”, podemos
destacar:
- Definição mais ampla de museu: museus são instituições sem fins lucrativos que
conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo,
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico,
científico, técnico ou de qualquer natureza cultural, aberto ao público, a serviço da sociedade
e de seu desenvolvimento (art. 1º). A Lei nº 11.906, de 2009, que criou o Ibram, traz outra
definição de museu, mas que não contradiz a definição anteriormente mencionada:
as instituições museológicas são os centros culturais e de práticas sociais, colocadas
a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, que possuem acervos e
exposições abertas ao público, com o objetivo de propiciar a ampliação do campo
de possibilidades de construção identitária, a percepção crítica da realidade cultural
brasileira, o estímulo à produção do conhecimento e à produção de novas
oportunidades de lazer,... (art. 2º, caput)

- Princípios fundamentais: Existência de princípios fundamentais que devem pautar o
trabalho dos museus: promoção da cidadania, cumprimento da função social, preservação do
patrimônio cultural, acesso e inclusão social, respeito e valorização da diversidade cultural
(art. 2º).
- As funções básicas do museu: Preservação do patrimônio cultural musealizado (ações de
identificação, conservação, restauração e segurança do acervo), Pesquisa como suporte para
todas as áreas do museu e Comunicação como tarefa de difusão cultural (exposições,
publicações, seminários e fóruns).
- O Museu e sua função educativa: Destaque para a função educativa, bem como a
necessidade de acessibilidade física e de conteúdo às pessoas com deficiência (arts. 29 e 35).
Registre-se que a dimensão educativa dos museus foi, desde sempre, uma preocupação da
museologia brasileira e de intelectuais ligados à área. Prova disso foi a realização do
Seminário Regional da UNESCO sobre a função educativa dos museus, no Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro, em 1958, que produziu importante documento- a “Declaração do
Rio de Janeiro”.
- O Sistema Brasileiro de Museus: anteriormente instituído pelo Decreto nº 5.264, de 2004,
o Sistema é incorporado ao Estatuto dos Museus e tem como uma de suas funções básicas a
promoção da interação entre os museus, instituições afins e profissionais ligados ao setor,
bem como a gestão integrada e o desenvolvimento das instituições, acervos e processos
museológicos (arts. 55 a 61).
- O Plano Museológico, considerada ferramenta básica do planejamento estratégico (arts. 45
a 47), devendo definir sua missão básica e função específica contemplando os seguintes itens:
o diagnóstico participativo da instituição; a identificação dos espaços e do patrimônio sob a
guarda do museu; a identificação dos públicos; o detalhamento dos programas desenvolvidos
(institucional, gestão de pessoas, acervos, exposições, educativo, pesquisa, arquitetônicourbanístico, segurança, financiamento e fomento e comunicação). É obrigatória a elaboração e
implementação do Plano Museológico, no prazo de cinco anos, contados a partir da
publicação do Estatuto dos Museus (arts. 44 e 67). Para o museólogo Cícero Antônio de
Almeida, o plano museológico, estabelecido pelo Estatuto dos Museus, “tem por princípios dez
pontos basilares:
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1) Possibilitar o equilíbrio e a estabilidade na gestão do museu, independente de
sua direção e de seu corpo de trabalhadores; 2) Implantar uma estrutura
básica de funcionamento dentro da qual podem ser tomadas decisões
estratégicas; 3) Assegurar a salvaguarda do acervo; 4) Tornar clara a missão e
a as ações do museu tanto para funcionários quanto para o público; 5) Definir
com clareza as ações coletivas e individuais no interior do museu,
estabelecendo as responsabilidades de cada área de trabalho; 6) Propiciar o
uso mais eficaz dos recursos; 7) Pensar o museu como um conjunto complexo e
interdependente, a partir dos princípios estabelecidos no Estatuto dos Museus e
demais documentos normativos, e na importância de estabelecer um equilíbrio
entre as suas partes; 8) Identificar situações emergenciais ou risco iminente; 9)
Levar em consideração a capacidade de solução dos problemas, através de
recursos de pessoal e orçamentários disponíveis e 10) Preparar o museu para
novas realidades”(Almeida, 2013, p. 27).

- A Gestão participativa do museu: participação da sociedade civil na gestão do museu,
através da possibilidade de criação de “Associação de Amigos do Museu” (arts. 48 a 54), bem
como da instalação de espaços para essas associações ou de voluntariado, que tenham por
objetivo contribuir para o desempenho das funções e finalidades do museu (art. 9º).
- O Combate ao tráfico ilícito de bens musealizados: o governo brasileiro, através de seus
museus, passa a exercer um papel importante no combate ao tráfico ilícito bens culturais, bem
como deve estabelecer a necessária cooperação internacional entre os países (art. 68).
É preciso destacar que o Estatuto dos Museus precisa ser devidamente regulamentado
em decreto pelo Poder Executivo, para que, de fato, ele possa ser totalmente implementado no
contexto da atual política museológica.
Ainda no âmbito do Poder Legislativo, tramitam no Congresso Nacional duas matérias
de interesse do setor museológico. Tratam-se das seguintes proposições legislativas, a saber:
Proposta de Emenda Constitucional nº 575, de 2006, de autoria do Deputado Paulo Delgado e
outros, que “Altera os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, estabelecendo condições
para preservação do Patrimônio Museológico Brasileiro” e o Projeto de Lei nº 3.845, de
2008, do Senado Federal, que “Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Nacional de
Desenvolvimento dos Museus (FNDM)”.

Museus brasileiros: da identidade nacional à diversidade cultural
Originários das práticas colecionistas e dos gabinetes de curiosidades, os museus foram
vistos, durante muito tempo, como depósitos de coisas velhas e relíquias de um passado
remoto. No senso comum, consagrou-se a máxima de que “quem gosta de passado é museu!”
A partir do século XIX, os museus passaram a se constituir em importantes elementos
de afirmação da identidade nacional. No contexto do ideário civilizatório oitocentista, não
havia país que não tivesse seu museu histórico, que “contasse a história da nação”, numa
perspectiva de educação cívica para a população. No Brasil, exemplo paradigmático deste
modelo foi o Museu Histórico Nacional, criado em 1922, no contexto das comemorações do
Centenário da Independência do Brasil e que pretendia, segundo seu Diretor Gustavo Barroso,
estabelecer a genealogia da nação.
Com os aportes teóricos da Nova Museologia, passou-se da concepção de museu como
elemento de constituição da identidade nacional, que se pretendia única, homogênea e
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unívoca, para o museu como espaço de afirmação de outros segmentos sociais. Hoje, com a
Nova Museologia e o avanço epistemológico das ciências sociais, os museus passam a ser
considerados importantes suportes da memória e elementos de afirmação da identidade
cultural de uma dada coletividade. Assim, os museus, sobretudo os de natureza histórica,
buscam, através de suas exposições, não mais a afirmação de uma dada identidade nacional,
mas sim o reconhecimento, a promoção e a valorização da diversidade cultural.
Não há quem possa negar que, no mundo contemporâneo, os museus são instituições
culturais relevantes, instrumentos de preservação do patrimônio histórico, indutores do
desenvolvimento do turismo e ícones para a revitalização de áreas urbanas anteriormente
degradadas. Vejamos o exemplo da recente inauguração do Museu de Arte do Rio (MAR), no
contexto do processo de revitalização da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro.
Segundo o antropólogo alemão Andreas Huyssen, assistimos hoje a um processo de
musealização da sociedade. Para ele, estamos todos “seduzidos pela memória”, na medida em
que “um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos recentes é a
emergência da memória como uma das preocupações culturais e políticas das sociedades
ocidentais. (...) a memória se tornou uma obsessão cultural de proporções monumentais em
todos os pontos do planeta.” (Huyssen, 2000, p. 9-16).
No Brasil, desde o final do século passado, presenciamos a crescente reivindicação da
constituição de museus próprios por parte de diferentes grupos étnicos e movimentos sociais.
Eles veem a criação de instituições museológicas como um direito à memória, que possibilita
a afirmação de sua identidade, o “resgate” de sua autoestima e o fortalecimento da ideia de
pertencimento a uma determinada coletividade.
Assiste-se, assim, a um crescimento dos museus comunitários, museus populares,
museus étnicos, eco museus e museus temáticos em detrimento de museus nacionais em
várias partes do mundo. No Brasil, exemplo mais contundente desse novo processo
museológico se deu com a criação do Museu da Favela, na favela da Maré, cidade do Rio de
Janeiro, fruto da reivindicação dos próprios moradores locais.
Outro exemplo digno de registro, que revela a importância da necessidade de preservar
nossa diversidade étnica e cultural no contexto de uma política museológica, é a criação de
diversos museus em comunidades indígenas. Por intermédio desses “novos museus”,
desmistifica-se a ideia de que, em algumas partes do território nacional, não existem mais
índios, e revela-se um novo Brasil até então escondido. É o museu, com uma nova prática de
memória cidadã, dando visibilidade a grupos étnicos e comunidades tradicionais
(Gomes&Vieira Neto, 2009).
Como historiador de formação acadêmica e na experiência de curadoria em um museu
público, gostaria de reafirmar minha crença na importância da função social que os museus
exercem no mundo globalizado em que vivemos. Remontando às origens gregas da palavra
museu, penso essa instituição cultural como uma grande Ágora, ou seja, um espaço múltiplo
que propicia o encontro das diversidades.
Afinal de contas, pouco importa se o museu seja um local onde se guardam coisas
velhas ou novas. O importante é que ele seja um espaço que dialogue com a vida cotidiana
das pessoas, estimule a reflexão crítica e proponha ações que as ajudem a construir seus
próprios sonhos.
ISSN-e: 2316-9982

Por fim, consideramos que uma política cultural consentânea com o princípio da
cidadania – o direito de todos aos bens e valores de nossa rica diversidade cultural – deve
incorporar a necessidade de se criarem novas instituições museológicas nos municípios
brasileiros e de dotar as já existentes de condições factíveis de funcionamento, de forma a
promover o acesso da população a esses equipamentos culturais, para que se garanta
efetivamente a todos os brasileiros o direito à memória em toda a sua plenitude.
A seguir e, a título de ilustração, fizemos uma cronologia da Museologia brasileira,
desde a criação dos primeiros museus até a instauração de um novo marco regulatório para o
setor, com o advento do Estatuto dos Museus.
•

1818- Criação do Museu Real por D. João VI (hoje Museu Nacional, pertencente a
Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ).

•

1866- Surgem os primeiros Museus de História Natural, de caráter enciclopédico:
Museu Paraense Emilio Goeldi (1866) e Museu Paulista (1894).

•

1922- Criação do Museu Histórico Nacional (Gustavo Barroso), no contexto das
comemorações do Centenário da Independência do Brasil. O papel pioneiro do Museu
Histórico Nacional na criação do primeiro órgão de preservação do patrimônio
histórico- Inspetoria dos Monumentos Nacionais.

•

1932- Criação do primeiro Curso de Museologia (hoje é a Escola de MuseologiaUNIRIO).

•

1937 – Implantação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), que passa a desenvolver uma política museológica, com a criação de
museus monográficos que consagram o barroco ícone da identidade nacional (MG:
Museu da Inconfidência – 1938; Museu do Ouro -1946; Museu do Diamante - 1954,
Museu Regional São João Del Rei - 1958; RS: Museu das Missões- 1938 e RJ: Museu
Imperial de Petrópolis- 1943)

•

Década de 1950: 1º Congresso Nacional de Museus (Ouro Preto-MG, 1956) e
Seminário Regional da UNESCO (MAM-RJ, 1958) sobre a função educativa dos
museus.

•

1963: Criação da Associação Brasileira de Museologia (ABM) e a luta pela
regulamentação da profissão de museólogo.

•

1983: Programa Nacional de Museus, ligado à Fundação Nacional Pró-Memória para
a revitalização dos museus brasileiros.

•

1984: Regulamentação da profissão de Museólogo.

•

Décadas 1980-1990: ampliação do conceito de Patrimônio Cultural, incluindo os bens
de natureza imaterial. Apropriação dos movimentos sociais pelo direito à memória e à
identidade.
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•

2003: Política Nacional de Museus (gestão do Ministro Gilberto Gil) e criação do
Departamento de Museus e Centros Culturais (DEMU-IPHAN).

•

2004: Implantação do Sistema Brasileiro de Museus (Decreto nº 5.264/2004).

•

2009: Criação do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, como autarquia federal do
Ministério da Cultura - MinC, responsável pela política museológica (Lei nº 11.906,
de 2009).

•

2009: Criação do Estatuto dos Museus (Lei nº 11.904/2009)

•

2010: Implantação do Plano Nacional de Cultura (Lei nº 12.343/2010) e elaboração do
Plano Setorial de Museus.
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