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Ofício 003 / 2021 
 

 
Porto Alegre, 4 de março de 2021. 

 
 
 
Excelentíssima Senhora Secretária da Cultura Beatriz Araujo, 
 
 

O Conselho Regional de Museologia da 3ª Região - COREM 3R – tem a 

satisfação de saudar Vossa Excelência, saudação esta extensiva a toda sua 

equipe. 

O atual Governador ao conferir o status de “Secretaria de Estado da 

Cultura” apartando-a da, então, “Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo”, 

demonstrou sua preocupação quanto a valorização de tal segmento em seu 

mandato. 

Em janeiro do corrente ano, o Senhor Governador Eduardo Leite, 

anunciou concurso público que provavelmente deverá ocorrer, ainda, em 2021. 

A oferta será de 676 vagas para a carreira de Analista, em diversas áreas de 

atuação, conforme a Lei nº 15.153, de 17 de abril de 2018. 

O referido concurso contempla nominalmente uma série de profissões, 

buscando, naturalmente, suprir quadros de profissionais de nível superior para 

áreas do serviço público estadual, entretanto, o cargo de Museólogo não está 

contemplado. Portanto, o segmento da Cultura, representado pelos Museus, 

ficará acéfalo, justamente pelo profissional formado, moldado e preparado para 

atuar nestas instituições, vinculadas à Secretaria de Cultura do Rio Grande do 

Sul. 
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O nosso Estado, conta com dois Cursos de Graduação em Museologia, 

justamente sediados em duas Universidade Públicas, Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

cursos implantados, respectivamente, em 2006 e 2008. Recentemente, estas 

mesmas universidades públicas criaram Programas de Pós-Graduação stricto 

sensu em Museologia e Patrimônio (PPGMUSPA - UFRGS) e Memória Social 

e Patrimônio (PPGMP - UFPel). 

O Governo do Estado não pode ignorar que tais Instituições 

Universitárias de excelência vêm se empenhando em formar profissionais 

Museólogos qualificados para suprir um espaço profissional, até então carente 

em nosso Estado. Os acadêmicos de tais cursos tem desenvolvido seus 

estágios acadêmicos, seus trabalhos de pesquisas, em grande parte, em 

nossos Museus públicos, como, por exemplo, o centenário Museu Júlio de 

Castilhos, auxiliando na qualificação de tais espaços museais. 

Uma vez formados se surpreendem ao ver que oriundos de academias 

públicas não tem sua profissão contemplada no rol das profissões do quadro 

de servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. 

Senhora Secretária, não foi por acaso que foi convidada para assumir a 

Pasta da Cultura do RS, e sim, por ter demonstrado seu conhecimento e sua 

liderança na área, por já ter atuado, por dois mandatos, como Secretaria da 

Cultura de Pelotas.  Sua sensibilidade para a área museológica se revela ao ter 

implantado em Pelotas o Sistema Municipal de Museus, além de ter 

Museólogos como Diretores nos Museus, Júlio de Castilhos e no de 

Comunicação Hipólito da Costa, bem como manter uma Museóloga como 

coordenadora do Sistema Estadual de Museus. 
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Por tais justificativas, acreditamos que senhora terá a sensibilidade de 

unir forças com este Conselho e demais precursores para auxiliar a inclusão de 

tal profissão, não apenas no concurso divulgado recentemente, mas como uma 

profissão reconhecida – Analista museólogo. 

Entretanto, talvez não haja tempo hábil para incluir um novo profissional 

aos cargos de nível superior no quadro de funcionários do Estado para o 

concurso divulgado neste ano, contamos com a sua experiência para que 

contemple entre os profissionais a concorrerem as 25 vagas de Analistas em 

Assuntos Culturais. 

A profissão de Museólogo é regulamentada pela Lei 7.287, de 18 de 

dezembro de 1984 e pelo Decreto 91.775, de 15 de outubro de 1985, 

iluminando atribuições profissionais como:  

 
– Planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar os museus, as 

exposições de caráter educativo e cultural, os serviços educativos e atividades 

culturais dos museus e de instituições afins; – executar todas as atividades 

concernentes ao funcionamento dos museus; – solicitar o tombamento de bens 

culturais e o seu registro em instrumento específico; – coletar, conservar, 

preservar e divulgar o acervo museológico; – planejar e executar serviços de 

identificação, classificação e cadastramento de bens culturais;  

– Promover estudos e pesquisas sobre acervos museológicos; – definir o espaço 

museológico adequado a apresentação e guarda das coleções; – informar os 

órgãos competentes sobre o deslocamento irregular de bens culturais, dentro do 

País ou para o exterior; – dirigir, chefiar e administrar os setores técnicos de 

Museologia nas instituições governamentais da Administração Direta e Indireta, 

bem como em órgãos particulares de idêntica finalidade; – prestar serviços de 

consultoria e assessoria na área de Museologia; – realizar perícias destinadas a 
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apurar o valor histórico, artístico ou científico de bens museológicos, bem como 

sua autenticidade; 

– Orientar, supervisionar e executar programas de treinamento, aperfeiçoamento 

e especialização de pessoa das áreas de Museologia e Museografia, como 

atividades de extensão; – orientar a realização de seminários, colóquios, 

concursos, exposições de âmbito nacional ou internacional, e de outras atividades 

de caráter museológico, bem como nelas fazer-se representar.   

Assim também a Lei nº 11.904 de 14/01/2009 – a qual institui o Estatuto de 

Museus e dá outras providências - em seu art. 8º, parágrafo 1º, estabelece que 

“A elaboração de planos, programas e projetos museológicos, visando a 

criação, a fusão ou a manutenção dos museus, deve estar em consonância 

com a Lei n o 7.287, de 18 de dezembro de 1984 ” e em seu art. 67 que “Os 

museus adequarão suas estruturas, recursos e ordenamentos ao disposto 

nesta Lei no prazo de cinco anos, contados da sua publicação”, prazo findado 

em 14/01/2014. 

A inexistência de profissional Museólogo no quadro funcional do Estado 

inviabiliza que todos os museus públicos estaduais possam cumprir o 

estabelecido na legislação, constituindo-se em retrocesso e descaso com 

relação ao patrimônio público e acervo cultural do estado do Rio Grande do 

Sul. 

O não cumprimento da legislação mencionada acarretará prejuízos às 

nossas instituições museais, as quais poderão ficar impedidas, entre outros, de 

habilitar-se a editais para obtenção de recursos públicos federais assim como 

prejuízos físicos como o próprio exemplo do Museu Nacional, situado no Rio de 

Janeiro, entre outros espaços que carecem de atenção especializada. 

 






