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INICIATIVAS PARA GESTÃO DA CULTURA

Primeira iniciativa do Governo Federal - elevação de Ouro Preto à
categoria de Monumento Nacional, em 1933.

1934 – Inspetoria dos Monumentos Nacionais - 1º órgão Federal de 
proteção ao patrimônio.

Em 1936 Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde recorre 
a Mário de Andrade para elaborar um anteprojeto para criação de um 
órgão voltado para preservação e diretrizes para proteção do 
patrimônio.

SPHAN começou a funcionar em 1936. Lei nº 378, de 13 de janeiro 
de 1937 – SPHAN integra a estrutura do MES.
Decreto-lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937 – organiza a proteção 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.



Criação do Programa Integrado de Reconstrução das Cidades 
Históricas, em 1973 (PCH) e Criação do Centro Nacional de 
Referência Cultural, em1975 (CNRC).

1979 - fusão IPHAN/PCH/CNRC. Nova estrutura: um órgão 
normativo - a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN) e um órgão executivo – a Fundação Nacional pró-
Memória (FNpM).

1985 - criação do Ministério da Cultura. Implantação da Lei Sarney, 
de incentivos fiscais. 

Início do governo Collor – desmantelamento da área da cultura. 
Assessorias foram extintas. Lei Sarney foi revogada.



Década de 1990 – extinção do MinC., da SPHAN e da FNpM
Recondução do Conselho Consultivo, recriação do MinC, IPHAN.

1999 – criação da Secretaria de Patrimônio, Museus e Artes 
Plásticas (MinC).

2000 – decreto nº 3551, que institui o registro dos bens culturais de 
natureza imaterial.

2003 – reestruturação do MinC e extinção da Secretaria do 
Patrimônio, Museus e Artes Plásticas.
Reestruturação do IPHAN e criação do Departamento de 
Patrimônio Material, do Departamento de Patrimônio Imaterial e do 
Departamento de Museus e Centros Culturais.



Direitos culturais – Constituição 
de 1988

Art. 215.

O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 
e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais.

(...)

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas 
de alta significação para os diferentes segmentos étnicos 
nacionais.



§ 4°– O Estado garantirá a preservação, a valorização e o fomento 
do patrimônio museológico da nação, reconhecendo os museus 
como unidades de valor estratégico para a diversidade cultural 
brasileira e para os processos identitários locais e regionais.

§ 5°– O Estado criará órgão com finalidade específica de 
acautelamento, preservação, fiscalização e valorização do patrimônio 
museológico brasileiro.
..........
Art. 216
...........
VI – o patrimônio museológico brasileiro.
(...)

Proposta de Emenda à Constituição nº 575/2006 –
Altera os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, 

estabelecendo condições para preservação do 
Patrimônio Museológico Brasileiro



§ 7 °– O Estado manterá o Sistema Brasileiro de Museus, que abrange 
as instituições museológicas federais, estaduais e municipais, públicas e 
privadas.
(...)
§ 10°– A administração pública manterá cadastro nacional 
público atualizado dos acervos e instituições museológicas.

§ 11°– O Estado estabelecerá instrumentos de proteção, 
incentivo e fomento aos acervos museológicos e coleções.
I – Os museus privados identificados como de interesse público 
receberão proteção do Estado, e a eles poderão ser concedidos 
benefícios pelo poder público, nos termos de legislação específica.
II – Os museus comunitários, ecomuseus, museus locais, museus 
escolares, museus universitários e outros, também receberão os 
benefícios relativos ao caput desse art. 



Sistema Brasileiro de Museus

Instituído pelo Decreto n° 5264, de 05/11/2004, propõe melhorar a 
organização, gestão e desenvolvimento dos museus e dos 
processos museológicos no país,  bem como valorizar saberes e 
fazeres específicos do campo museal.

Tem por finalidade constituir uma ampla e diversificada rede de 
parceiros que, somando esforços, contribuam para a comunicação, a 
valorização, a preservação, a pesquisa, o gerenciamento e a fruição 
qualificada do patrimônio cultural, de modo a transformá-lo num 
dispositivo estratégico de desenvolvimento e inclusão social, 
tornando-o cada vez mais representativo da diversidade cultural 
brasileira.



Estatuto de Museus
Instituído pela Lei Nº Lei 11.904, de 14 de janeiro de 2009.

(...)
Seção II

Dos Sistemas de Museus
Art. 56.
(...)
§ 2° Os sistemas de museus têm por finalidade:
I – apoiar tecnicamente os museus da área disciplinar e temática ou geográfica 
com eles relacionada;
II – promover a cooperação e a articulação entre os museus da área disciplinar e 
temática ou geográfica com eles relacionada, em especial com os museus 
municipais;
(...)
Art. 57. O Sistema Brasileiro de Museus disporá de um Comitê Gestor, com a 
finalidade de propor diretrizes e ações, bem como apoiar e acompanhar o 
desenvolvimento do setor museológico brasileiro.
Parágrafo único. O Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus será
composto por representantes de órgãos e entidades com representatividade na 
área da museologia nacional.



Seção III
Do Plano Museológico

Art. 44. É dever dos museus elaborar e implementar o Plano Museológico.

Art. 45. O Plano Museológico é compreendido como ferramenta básica de 
planejamento estratégico, de sentido global e integrador, indispensável para a 
identificação da vocação da instituição museológica para a definição, o 
ordenamento e a priorização dos objetivos e das ações de cada uma de suas 
áreas de funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a fusão de 
museus, constituindo instrumento fundamental para a sistematização do 
trabalho interno e para a atuação dos museus na sociedade.

Art. 46. O Plano Museológico do museu definirá sua missão básica e sua 
função específica na sociedade e poderá contemplar os seguintes itens, 
dentre outros:
(...)



(...)
Art. 3º O Ibram tem as seguintes finalidades:

I – promover e assegurar a implementação de políticas públicas para o 
setor museológico, com vistas em contribuir para a organização, gestão 
e desenvolvimento de instituições museológicas e seus acervos;

II – estimular a participação de instituições museológicas e centros 
culturais nas políticas públicas para o setor museológico e nas ações de 
preservação, investigação e gestão do patrimônio cultural musealizado;

III – incentivar programas e ações que viabilizem a preservação, a 
promoção e a sustentabilidade do patrimônio museológico brasileiro;
(...)

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM
Instituído pela Lei Nº 11.906, de 20 de Janeiro de 2009.



A criação de sistemas estaduais de museus foi estimulada 
desde 1986, com o estabelecimento do Sistema Nacional de 
Museus. 

Em 1990 é definida a divisão regional do Rio Grande do Sul 
em sete Regiões Museológicas.

SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS



1ª Região: Porto Alegre 
2ª Região: Bento Gonçalves 
3ª Região: Erechim 
4ª Região: Ijuí
5ª Região: Santa Maria 
6ª Região: Dom Pedrito 
7ª Região: Pelotas



Através do Decreto nº33.791, de 22.01.91 é criado o Sistema 
Estadual de Museus do Rio Grande do Sul, composto por um 
coordenador geral, nomeado pelo Secretário da Cultura e por 
sete coordenadores regionais eleitos diretamente, pelos 
representantes dos museus de cada região

O intuito do SEM/RS é propiciar às instituições museológicas 
participação contínua, nas respectivas sedes, das atividades 
(reuniões, exposições, cursos) promovidas periodicamente. 

Este seria um espaço privilegiado para troca de informações e 
experiências, bem como, para reivindicar maior atenção as 
instituições por parte dos gestores culturais.



REGIMENTO INTERNOREGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I – Caracterização e atribuições

Art. 2º - Constituem as atribuições do Sistema Estadual de Museus:

I – promover a articulação entre os museus existentes no Estado, 
respeitada sua autonomia jurídico-administrativa, cultural e técnica;

V – estabelecer e divulgar padrões e procedimentos técnicos que 
sirvam de orientação aos responsáveis pelos museus; 

(...)



(...)

VI – prestar assistência técnicas aos participantes do Sistema e a 
núcleos museológicos, de acordo com sua s necessidades e 
também nos aspectos relacionados à adequação, fusão e 
reformulação de museus; 

(...)

X – estimular propostas de realização de atividades culturais e 
educativas dos museus junto às comunidades; 

XI – acompanhar, regularmente, os programas e projetos 
desenvolvidos pelos museus integrantes do Sistema, avaliando, 
discutindo e divulgando os resultados;



CAPÍTULO II – Organização

Art. 3º - O Sistema Estadual de Museus tem a seguinte estrutura:

I – Coordenação geral do Sistema
II – Comissão de Coordenação
III – Coordenadorias regionais
IV – Órgãos integrados

Art. 4º - O SEM tem como chefe o Secretário de Estado da Cultura.
§ Único – Para participar do SEM as instituições 

museológicas deverão manifestar sua adesão mediante o 
preenchimento da Ficha Cadastral



Art. 7º - As Coordenadorias Regionais são compostas por um
Coordenador, um Vice-coordenador, um Secretário e um
Tesoureiro que representam os museus integrantes da Região
Museológica.

Art. 8º - Os Órgãos integrados são os museus municipais, 
estaduais, federais ou privados que venham a participar da 
atividade sistematizada da respectiva Coordenadoria Regional.



CAPÍTULO III – Composição da Coordenação do 
SEM

§ 1º – As Coordenadorias Regionais serão eleitas para 
um mandato de dois (2) anos, até dia 15 de março dos anos par, 
podendo seus componentes serem reeleitos, no todo ou em 
parte, somente por um período consecutivo ou vários 
alternados.

§ 2º – As funções de membro da Coordenação Regional 
não serão remuneradas, sendo, porém, consideradas de serviço 
público relevante.



CAPÍTULO III – Composição da Coordenação do SEM

Art. 10º - A Comissão de Coordenação é constituída:

I – pelo Coordenador Geral do Sistema Estadual de Museus;
II – pelos Coordenadores das Regiões Museológicas;
III – por um representante dos museus mantidos pelo Estado do Rio 

Grande do Sul;
IV – por um representante do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

do Estado (IPHAE);
V – por um representante da Associação Riograndense de Museologia ou 

de outra entidade de classe;
VI – por um representante do Conselho Superior da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS).
(...)
Art. 12 – Cada um dos museus mantidos pelo Estado do Rio Grande do 

Sul indicará um representante, não necessariamente o diretor, que 
deve participar das reuniões da Região a que pertence, bem como de 
reuniões específicas desta instância.



CAPÍTULO IV – Assembléias e reuniões

Art. 15 – a Comissão de Coordenação do SEM reunir-se-á, em 
caráter ordinário, a cada dois (2) meses e extraordinariamente 
por convocação do Secretário de Estado da Cultura ou por 
solicitação escrita da maioria dos integrantes da mesma.

Art. 16 – As Assembléias Gerais do SEM ocorrerão sempre 
durante a realização dos Fóruns Estaduais de Museus, para 
deliberar sobre assuntos de interesse geral para a museologia 
Riograndense.

§ 1º – Os Fóruns ocorrerão pelo menos a cada dois anos, 
nos anos par.



PRIMEIRA REGIÃO MUSEOLÓGICA

A Primeira Região Museológica, braço do Sistema Estadual de 
Museus, é um mecanismo que agrega instituições cuja 
preservação da memória é o objetivo. 

É a Região Museológica com o maior número de museus 
cadastrados no SEM/RS (mais de 90 instituições), com uma 
tipologia diversificada desde os acervos às diferentes infra-
estruturas de seus museus. 







PORTO ALEGRE

Acervo Artístico da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo (UFRGS) 
Acervo Cultural do Hospital Moinhos de Vento
Espaço RBS 
Memorial Acemista – ACM 
Memorial “Do Deustscher Hilfsrerein ao Colégio Farroupilha”
Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre
Memorial do Mercado
Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul
Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul
Memorial Sogipa
Museu Açoriano Sul-rio-grandense
Museu Anchieta
Museu Antropológico do Rio Grande do Sul – MARS
Museu Histórico Bispo Isac Aço
Museu Banrisul
Museu da Brigada Militar 
Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul – Mergs
Museu Dr. José Faibes Lubianca Academia de Polícia Civil
Museu Joaquim Francisco do Livramento 



Museu Universitário de Arqueologia e Etnografia - Muae- Ufrgs
Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul – Mac
Museu de Arte do Rio Grande doSul Ado Malagoli – MARGS
Museu de Ciência e Tecnologia -PUCRS
Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do RS
Sala de Biociências do Colégio Americano
Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa
Museu de Geologia da CPRM
Museu Wonderland de Miniaturas
Museu de Paleontologia da UFRGS
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense - Memorial Hermínio Bittencourt
Memória Ipiranga
Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore
Fundação Vera Chaves Barcellos
Museu do Som Regional (IGTF)
Museu do Motor 
Museu do Sport Club Internacional
Museu do Trabalho



Museu Itinerante Memória Carris
Museu Joaquim José Felizardo
Museu Judaico de Porto Alegre
Museu Júlio de Castilhos 
Museu de Mineralogia e Petrologia Luiz Englert
Museu Militar do Comando Militar do Sul
Museu Previdenciário Flores da Cunha
Santander Cultural
Museu Universitário da Ufrgs
Museu do Seguro do Rio Grande do Sul
Espaço Cultural Correios
Museu de Topografia professor Laureano Ibrahim Chaffe
Memorial do Rio Grande do Sul
Associação da Imagem e do Som de Porto Alegre – Amispa
Memorial TCE
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo - Instituto de Artes – UFRGS
Planetário Professor José Batista Pereira – UFRGS
Museu Varig



REGIÃO METROPOLITANA, CARBONÍFERA E LITORAL NORTE

Museu Estadual do Carvão - Arroio dos Ratos
Ecomuseu Casa do Leite - Cachoeirinha
Museu e Arquivo Histórico La Salle - Canoas
Arquivo Histórico e Museu de Canoas Dr. Sezefredo Azambuja Vieira - Canoas
Museu de Ciências Naturais da Ulbra - Canoas
Museu ao Ar Livre da ULBRA - Canoas
Museu da Tecnologia - Canoas
Colônia Villa Nova - Caraá
Museu Municipal Agostinho Martha - Gravataí
Museu Municipal Carlos Nobre Guaíba
Museu de Ciências Naturais do Centro de Estudos Costeiros, imnológicos e 
Marinhos Ceclimar Ufrgs - Imbé
Casa de Cultura de Mostardas - Mostardas
Arquivo Histórico Emidio de Oliveira - Nova Santa Rita
Casa Schmitt-Presserl - Novo Hamburgo
Fundação Ernesto Frederico Scheffel - Novo Hamburgo
Museu da Fundação Evangélica - Novo Hamburgo
Museu Nacional do Calçado Feevale - Novo Hamburgo



Museu do Índio Tükuna - Novo Hamburgo
Museu do Pio XII - Novo Hamburgo
Museu Antropológico de Osório - Osório
Museu Geológico e Cartográfico de Osório - Osório
Fundação Museu Antropológico Caldas Junior - Santo Antônio da Patrulha
Museu do Trem - São Leopoldo
Museu do Instituto Anchietano de Pesquisas - São Leopoldo
Museu Escolar Arnildo Hoppen - São Leopoldo
Casa do Imigrante – Museu Histórico de São Leopoldo - São Leopoldo
Museu Histórico Visconde de São Leopoldo - São Leopoldo
Casa Costa e Silva - Taquari
Museu das Três Torres - Torres
Fundação Parque Histórico Marechal Manoel Luis Osório - Tramandaí
Museu Municipal Profª Abrilina Hoffmeister - Tramandaí
Museu Farroupilha - Triunfo
Museu de Ciências Naturais do Parque Copesul de Proteção Ambiental - Triunfo
Museu da Escola Técnica de Agricultura – EETA - Viamão
Museu Municipal de Viamão - Viamão







Contato: quevedo@simers.org.br

Visite o blog da 1°Região!

www.1regiao.wordpress.com


