PLANO NACIONAL SETORIAL DE MUSEUS
Lista Diretrizes Priorizadas em 2010 e 2014

Eixo 1 – Produção simbólica e diversidade cultural
01.01. Assegurar fomento para pesquisas que contemplem a produção simbólica, a
diversidade cultural no espaço museológico e para o desenvolvimento de ações-culturais e
formação na área dos museus
01.04. Fortalecer os museus como espaços de discussão, interação, pesquisa e
conhecimento, levando em consideração a produção simbólica e a diversidade cultural,
garantindo, ainda, a participação efetiva da sociedade nos processos museais. (Priorizada em
2014)
01.07. Estabelecer e ampliar políticas culturais voltadas para o campo museológico nas
esferas municipal, estadual e federal que atendam às demandas de estruturação e formação
em museus, por meio de convênios e parcerias com instituições públicas, privadas e
comunitárias.
01.09. Promover e garantir a identificação e o registro de memórias, manifestações
culturais, saberes e fazeres dos diferentes segmentos sociais priorizando pequenas
comunidades com ênfase na cultura étnica e popular e comunidades indígenas,
afrodescendentes, valorizando o patrimônio imaterial brasileiro.
01.10. Fomentar e aprofundar teórica e metodologicamente a pesquisa sobre a
documentação e o acervo museológicos.
01.11. Estabelecer contínua interlocução cultural de caráter fronteiriço entre os países sulamericanos, valorizando as manifestações artísticas, históricas e sociais, levando em conta
realidades locais de formação e desenvolvimento para reflexão, intercâmbio de experiências
e divulgação de ações de preservação.

Eixo 2 – Cultural, cidade e cidadania
02.02. Ampliar e fortalecer a função social dos museus, reconhecendo e identificando as
relações entre coleções, comunidades, cidades, redes de pesquisa e cooperação técnica,
fortalecendo a manifestação das identidades.
02.04. Estabelecer o espaço do museu como mecanismo dinâmico de referência cultural
para as cidades, como um bem simbólico necessário para a afirmação de identidades,
valorizando a memória e os saberes, promovendo a integração das comunidades locais.
02.06. Implantar políticas de qualificação para o quadro de profissionais que atuam na área
museológica. (Priorizada em 2014)
02.07. Garantir o investimento na qualificação e nas condições de trabalho do quadro de
profissionais da ação educativa e do serviço sociocultural dos museus e demais espaços da
memória. (Priorizada em 2014)

02.09. Desenvolver programas de apoio à revitalização e adequação de uso de espaços
públicos ociosos, para que sejam utilizados por programas museais.
02.10. Fomentar a relação museu-comunidade, por meio do incentivo à criação de museus
dedicados à memória comunitária.
02.11. Estabelecer uma política de acessibilidade universal para museus e centros culturais.

Eixo 3 – Cultural e desenvolvimento sustentável
03.01. Fortalecer, ampliar e democratizar as formas de obtenção de recursos, e instituir os
mecanismos legais necessários para o uso dos recursos próprios obtidos por meio de
bilheteria, doações e serviços prestados.
03.04. Assegurar que os museus e espaços de memória sejam importantes ferramentas de
educação, conscientização de ações transversais de desenvolvimento cultural, social e
econômico, regional e local.
03.05. Desenvolver planos de sustentabilidade das instituições museais, envolvendo a
sociedade civil e o poder público, em suas diversas esferas (municipal, estadual, federal e
distrital). (Priorizada em 2014)
03.06. Garantir a transformação dos sítios paleontológicos e arqueológicos em museus de
território, como forma de preservá-los e propiciar a geração de renda para as comunidades
do entorno.
03.07. Estimular o desenvolvimento do turismo sustentável por meio do reconhecimento,
valorização e fortalecimento da identidade cultural local, incluindo a capacitação de pessoal
para o atendimento ao turista, adaptação dos espaços museais e de memória, de forma a
atender aos visitantes, inclusive portadores de deficiência, contribuindo para o
desenvolvimento e a inclusão social e econômica da comunidade.
03.08. Fomentar a criação de setores educativos nas instituições museológicas, no âmbito
municipal, estadual, distrital e federal, e nos museus privados. (Priorizada em 2014)
03.09. Promover políticas públicas, em âmbito federal, estadual e municipal, direcionadas às
ações museais que garantam o fomento de ações de divulgação, valorização, preservação e
difusão dos diferentes tipos de manifestações culturais, associando estas ações à
sustentabilidade cultural, ambiental e econômica.

Eixo 4 – Cultural e economia criativa
04.01. Promover políticas públicas que reconheçam e assegurem a função social dos museus
e que garantam o financiamento de um fundo setorial nos âmbitos federal, estadual,
municipal, que incentivem a participação da iniciativa privada no campo dos museus.
(Priorizada em 2014)
04.02. Criar um Fundo Setorial de Museus em âmbito federal, estadual, municipal e distrital
voltado para entidades governamentais e não governamentais, a fim de garantir a

sustentabilidade de seus planos museológicos plurianuais, e destacando a manutenção das
instituições museológicas. (Priorizada em 2014)
04.03. Ampliar as políticas de editais da área de museus, adequando às diversidades
regionais, possibilitando maior descentralização dos recursos, estabelecendo o
reconhecimento do “custo amazônico”.
04.04. Incentivar o desenvolvimento de projetos e estruturas que contribuam para a
sustentabilidade dos museus, de modo a promover a geração de emprego e renda.
(Priorizada em 2014)
04.07. Criar Fundos Setoriais de Museus em âmbito federal, estadual, distrital e municipal
para fomentar a relação museu-comunidade, produzindo novas perspectivas de geração de
renda para a comunidade e receita para os museus, pautadas em produtos e serviços que
aproveitem potencialidades, saberes e fazeres.
04.10. Evidenciar a necessidade dos programas de financiamento a projetos para o setor
museológico, ressaltando o museu como bem simbólico e ativo econômico, passível de
investimentos e geração de receitas. (Priorizada em 2014)
04.11. Assegurar a participação de associações junto aos museus e espaços de memória de
modo a garantir a sustentabilidade destas instituições.
04.12. Garantir a qualificação dos recursos humanos voltados para o trabalho nas
instituições museológicas, para o acesso aos diversos mecanismos de financiamento.
(Priorizada em 2014)
04.13. Propor a realização de concursos públicos, em âmbito federal, estadual, distrital e
municipal, para funções nas áreas de atuação dos museus. (Priorizada em 2014)
04.14. Ampliar parcerias entre os museus e o setor turístico, propiciando a inclusão, o
respeito e a valorização da diversidade cultural.
04.15. Conscientizar e divulgar a função do museu como agente ativo da cadeia produtiva da
cultura, capaz de gerar e estimular a capacidade criativa de futuras gerações.

Eixo 5 – Gestão e institucionalidade da cultural
05.01. Fortalecer o Sistema Brasileiro de Museus, consolidando-o como sistema de
participação social na gestão da política pública para museus, integrado ao Sistema Nacional
de Cultura.
05.02. Garantir a continuidade da Política Nacional de Museus e a consolidação do Estatuto
de Museus, respeitando a diversidade regional, com a ampliação dos investimentos na área.
05.03. Promover a criação de redes de integração dos museus, com a participação do poder
público, com o objetivo de fortalecer e ampliar o campo de ação dos mecanismos de
desenvolvimento museológico.

05.04. Fomentar a capacitação de profissionais que atuam em museus nas áreas técnicas e
administrativas e de outros agentes locais para a modernização e revitalização dos museus.
05.05. Fortalecer as políticas públicas para museus em âmbito municipal, estadual e distrital.

