Tomada de Posição sobre a proposta de uma nova Definição de Museu
Movimento Internacional para uma nova Museologia MINOM-ICOM
A proposta para uma nova definição de Museu assumida pela Comissão Executiva do
ICOM1 parece-nos inconsistente. Motivo: apresenta-se como um reconforto ilegítimo para os
Museus que querem justificar a sua existência pelo entesouramento, pela acumulação de acervos
materiais. Com todo respeito, queremos dizer que a proposta de definição é inconsistente pelo
que diz e pelo que omite e limita-se a dar uma imagem idealizada do mundo dos museus, que, a
rigor, está longe de corresponder à realidade.
O texto apresentado como definição, alcançaria melhor resultado se ao invés de dizer o
que os museus são, passasse a dizer o que eles devem ser. Neste caso não teríamos uma
definição, mas uma proposição, o que nos parece mais desafiador, contemporâneo e criativo.
Neste caso, o ICOM também estaria inovando e ao invés de definição apresentaria à
comunidade museológica uma proposição, um devir-museu. Neste caso, por fim, seria
possível também vencer algumas lacunas e incluir outros temas importantes como a educação
museal, repatriação de informações e de bens culturais, lazer e museologia ou processos
museológicos.
Todos os museus têm um dono.
Os museus que integram institucionalmente o ICOM – fatia muito pequena do universo
museal – representam a si próprios. Em sua generalidade são mantidos por Ministérios e
Secretarias de Estado de governos nacionais, estaduais e municipais, por fundações privadas e
públicas e entidades empresariais. Em sua maioria são museus que se enquadram na anterior
definição, datada de 2007; são também museus centrados sobre coleções de bens materiais
oferecidas, compradas ou pilhadas. De uma maneira geral, não são espaços que têm como
missão favorecer a democracia, a cidadania cultural, nem são inclusivos, nem polifônicos e
muito menos favorecem um diálogo crítico sobre o passado e o futuro; muito raramente esses
museus reconhecem e abordam os conflitos e desafios do presente. Sendo instituições que
pertencem ou atuam no campo dos poderes estatais instituídos, servem, ainda que existam
exceções, à ideologia neoliberal, assentada no crescente poder do capital financeiro, que avilta
os valores da democracia, destrói o meio ambiente, fomenta a pobreza, promove a intolerância,
o preconceito e o racismo. Parte dos museus de coleções materiais tende a não fomentar
diálogos críticos sobre memória, patrimônio, ciência, arte e cultura e a alimentar práticas
xenófobas e discursos contrários aos Direitos Humanos e à Cidadania e tudo aquilo que estes
significam.
Os Museus associados ao ICOM não representam o universo museal do planeta e, em sua
maioria, não são “participativos e transparentes”. Os seus Executive Boards e Conselhos
Curatoriais, Conselhos Científicos, tendem a refugiar-se nos meandros de modelos de gestão
autoritários. Mesmo os museus “imperiais” que representam enormes investimentos em termos
de construção civil, arquitetura e expografia são obras à glória dos poderes instituídos sem
compromissos com a transparência democrática e a responsabilidade social.
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Os museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifônicos para um diálogo crítico sobre o passado e o futuro.
Reconhecendo e abordando os conflitos e desafios do presente, eles mantêm artefatos e espécimes em segurança para a sociedade,
salvaguardam diversas memórias para as gerações futuras e garantem direitos iguais e acesso igual ao patrimônio para todas as
pessoas.
Os museus não têm fins lucrativos. Eles são participativos e transparentes, e trabalham em parceria ativa com e para diversas
comunidades para coletar, preservar, pesquisar, interpretar, exibir e melhorar a compreensão do mundo, visando contribuir para a
dignidade humana e justiça social, igualdade global e bem-estar planetário.
Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging
and addressing the conflicts and challenges of the present, they hold artefacts and specimens in trust for society, safeguard diverse
memories for future generations and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people.
Museums are not for profit. They are participatory and transparent, and work in active partnership with and for diverse communities
to collect, preserve, research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to contribute to human dignity and
social justice, global equality and planetary wellbeing.

Diante deste quadro impõe-se a questão: qual o sentido de uma definição que não
corresponde ao quotidiano dos Museus que integram o próprio ICOM e daqueles que, por falta
de recursos para pagarem as quotas, ficam à porta esperando por melhores dias.
Na verdade, em nosso entendimento, a proposta de definição deveria ser construída e
analisada à luz da Recomendação sobre a proteção e a promoção dos museus e coleções, de
sua diversidade e de sua função na sociedade (UNESCO, novembro de 2015). É claro que a
Comissão tem acesso a essa informaçao.
O que a UNESCO enuncia como Recomendação - ancorada em documentos como a
Mesa Redonda de Santiago de 1972 e Declaração do Quebeque de 1984, por exemplo, e práticas
que reconhecem a função social dos museus - é resultado de um fazer museológico alternativo,
crítico, democrático, inclusivo, polifônico e insurgente. No entanto, a proposta de definição
parece querer estender para todos os museus valores e conceitos que com muita luta foram
conquistados e parece também plainar no campo do ideal, sem compromisso com a realidade
concreta. É importante considerar que as práticas incontornáveis da Museologia Social guardam
extraordinária potência crítica e não hão de servir à produção de acomodações teóricas.
As signatárias desta Tomada de Posição não ignoram que a Recomendação da
UNESCO foi inspirada em museus que assumem como desígnio práticas democráticas
inclusivas, diversas, cidadãs e dialógicas; elas não ignoram que os trabalhadores dos museus,
em diferentes funções, atuam, muitas vezes, em contextos de resistência contra o discurso da
intolerância e da teologia do ódio; as signatárias desta Tomada de Posição também não
ignoram que um número cada vez maior de Museus associam práticas museológicas com ações
que traduzem alguma forma de responsabilidade social.
É importante registrar que a proposta de definição contém positividades, ainda que
abrigue mal-entendidos. Exemplo: no texto da proposta está firmado que os museus “são
participativos e transparentes, e trabalham em parceria ativa com e para diversas comunidades
para coletar, preservar, pesquisar, interpretar, exibir e melhorar a compreensão do mundo,
visando contribuir para a dignidade humana e justiça social, igualdade global e bem-estar
planetário”. Mais uma vez aqui se revela uma posição idealista, uma definição idealizada e
descomprometida com a realidade museal concreta. Estudos de pesquisadores associados ao
MINOM indicam que há uma museodiversidade e que para falar de museus é preciso sempre
levar em consideração os contextos históricos, as realidades concretas. Existem museus que
continuam reproduzindo e valorizando processos coloniais e outros que se afirmam como
experiências decoloniais.
Lamenta-se que a proposta de definição não faça uso uma só vez do termo Museologia.
Isso nos levaria para o campo das Ciências Sociais, para uma área de conhecimento, que visa a
compreensão dos processos e práticas museais, na sua diversidade e complexidade. Pela sua
ausência, torna-se uma definição que apela à menoridade epistemológica da Museologia, da
Sociomuseologia e da Museologia Social enquanto fenómeno pojante com dimensão universal.
Por tudo o que foi exposto, a Direção do MINOM considera que:
1.
A proposta de definição na sua atual redação configura-se como um reconforto
ilegítimo e talvez indesejável para os museus centrados em coleções materiais.
2.
A proposta de definição, por mais bem-intencionada que seja, não ajuda o
universo da museologia normativa e muito menos os processos museais e os museus que através
das suas lutas, da sua multifacetada insurgência, tornaram a Museologia Social uma realidade
crescente.
3.
Abandonar o desejo de definir e assumir como proposta a ideia de proposição
pode constituir um avanço extraordinário.
Por estas razões, apelamos para um adiamento da votação e um aprimoramento da
proposta atual, tendo por base a complexa realidade da museologia contemporânea.
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