
Por que o Instituto Brasileiro de Museus tem que continuar?

A criação do IBRAM se deu por intermédio da Lei nº 11.906/09 e foi o resultado de

um trabalho coletivo, democrático, pautado em debates, fóruns, discussões e consultas

públicas envolvendo diversos setores da sociedade. Ressalta-se que no mesmo período

foi  promulgada  a  Lei  de  criação  do  Estatuto  do  Museus  de  nº  11.904/09.

Desde sua criação, o IBRAM tem conduzido um árduo trabalho de tornar a Política

Nacional  de  Museus  uma referência  nacional  e  internacional,  tornando-se  modelo  de

gestão  para  muitos  países  no  campo  museal,  especialmente  na  Ibero-América.

Ao  longo  do  tempo  o  IBRAM  tem sido  responsável  por  qualificar  e  ampliar  a

estrutura técnica dos museus, implantar programas de grande relevância para o campo

museal, como é o caso do Programa de Gestão de Risco ao Patrimônio Musealizado, o

Programa  Acervos  em  Rede,  a  Política  Nacional  de  Educação  Museal  (PNEM),  que

atende aos anseios de todas as Redes de Educadores de Museus (REM's). Destaca-se

ainda: o aumento de público às instituições museais brasileiras, a criação do Diretório dos

Grupos de Pesquisa do IBRAM, dentre outros programas de grande relevância. O IBRAM

é o responsável pelo fomento de inúmeras instituições museológicas brasileiras através

de  editais,  criados  especificamente  para  o  pronto  atendimento  das  demandas  de

modernização  e  qualificação  dos  museus  brasileiros.

O IBRAM não é apenas responsável pelas 30 unidades federais que estão sob a

sua gestão direta e sim por  toda a Política Nacional  de Museus construída de forma

participativa  e  democrática  e  consolidada  através  dos  programas  implementados  em

todas  as  unidades  museais  deste  país,  tais  como:  Sistema  Brasileiro  de  Museus,

Cadastro  Nacional  de  Museus,  Semana  Nacional  de  Museus,  Primavera  de  Museus,

Programa  Pontos  de  Memória,  Programa  de  Educação  Museal,  Fórum  Nacional  de

Museus e outros. É importante sublinhar que, com a criação do IBRAM, os cursos de

graduação em museologia, até então restritos às universidades federais do Rio de Janeiro

e Bahia foram ampliados para 14 novas instituições de ensino superior em todo o país, o

que causou extraordinário impacto na formação de profissionais qualificados para atuar

na  salvaguarda  e  na  proteção  do  patrimônio  cultural  brasileiro.

Durante os 10 anos de sua existência o IBRAM manteve forte parceria e sintonia

com as Universidades públicas federais e estaduais e, particularmente, com os museus

universitários que se constituem em laboratórios, espaço de pesquisa, ensino e extensão

e  contribuem  com  a  formação  profissional  de  alto  nível.

Diante  de  todas  essas  conquistas,  é  importante  ressaltar  que  houve  uma



otimização  dos  recursos  públicos  investidos  no  campo  da  cultura,  do  patrimônio,  da

memória  e  dos  museus  como  determina  a  Constituição  Brasileira.

Por  fim,  registra-se  a  sintonia  do  IBRAM  com  a  Recomendação  da  UNESCO

"Referente à proteção e promoção dos museus e coleções, sua diversidade e seu papel

na sociedade" constatada pelos Pontos de Memória que têm oportunizado aos coletivos

étnicos  e  sociais  a  fortalecimento  de  seus  referenciais  culturais  por  meio  do  campo

museal, exercendo dessa forma a cidadania plena.
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