
 

 

Documento resultante da Roda de Conversa “Movimento Estudantil da Museologia: 

desafios e perspectivas” durante a I Semana Acadêmica de Museologia da UFSC 

21 de novembro de 2013 

 

Na quinta-feira 21 de novembro de 2013, reuniram-se no Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis/SC – integrantes do 

Centro Acadêmico Livre de Museologia da UFSC (CAMUS) e da Executiva Nacional de 

Estudantes de Museologia (EXNEMUS) na ocasião da Roda de Conversa “Movimento 

Estudantil da Museologia: desafios e perspectivas” durante a I Semana Acadêmica de 

Museologia da UFSC “Museu, Museologia e Patrimônio em Ação”, ocorrida entre os dias 19 e 

21 de novembro 2013. A Roda de Conversa teve por objetivo debater acerca do panorama 

local, regional e nacional da museologia e, mais especificamente, do seu movimento 

estudantil.  

 

Considerações iniciais 

Assistimos a um crescimento exponencial dos Cursos de Graduação em Museologia, 

onde até 2006 se contava apenas com dois cursos em universidades públicas e um em 

instituição privada. Nos últimos sete anos este número subiu para quinze, principalmente 

através da ação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI. No entanto, este crescimento correu paralelo a graves 

desestruturações tanto dos cursos implantados quanto do campo museal em geral. 

Enfrentamos grandes incongruências em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais, alto 

índice de evasão, falta de espaços laboratoriais, pouco amparo das políticas estudantis – 

principalmente de permanência –, precarização do trabalho etc.  

No Movimento Estudantil na Museologia o quadro não difere em muito. Encontramo-

nos em uma grave desarticulação, apresentando-se como um agravante das condições 

supracitadas. Levando este contexto em consideração, julgamos imprescindível uma 

mobilização e organização das entidades de base, principalmente fortalecendo e apoiando os 

Centros e Diretórios Acadêmicos dos Cursos de Graduação em Museologia pelo país de modo 

a avançar na luta em prol de um ensino de qualidade e a articulação de nossa categoria.  

Desta maneira, a Roda de Conversa “Movimento Estudantil da Museologia: desafios e 

perspectivas” buscou sistematizar ações e propostas de encaminhamento que visam combater 

a desarticulação que assola o Movimento Estudantil na Museologia. 

1. Concernente ao âmbito nacional, principalmente ao papel representativo que a EXNEMUS 

desempenha em tal esfera, consideramos os seguintes encaminhamentos de fundamental 



importância. Estas ações são pontuais e devem ser imediatamente contempladas pelxs 

integrantes da EXNEMUS em Reunião Ordinária: 

1.1 Fortalecer a organização interna da EXNEMUS; 

1.2 Estudo aprofundado do Estatuto por parte dxs integrantes da EXNEMUS 

objetivando sua familiarização e propor alterações; 

1.3 Elaboração de um Plano de Ação da EXNEMUS que atenda as propostas de 

encaminhamento feitas durante o VI Encontro Nacional de Estudantes de Museologia, 

no dia 25 de agosto 2013 na cidade de Cachoeira – Bahia; 

1.4  Ampliar e avançar no trabalho de base, apoiando, fortalecendo e criando laços 

entre Centros e Diretórios Acadêmicos da Museologia, bem como o movimento 

popular, respeitando a independência das entidades; 

 

2. As seguintes propostas de encaminhamento objetivam contribuir para a articulação das 

principais questões que devem ser amplamente debatidas com xs estudantes de museologia 

em nível nacional: 

2.1 Elaborar um programa a EXNEMUS para o próximo Encontro Nacional de 

Estudantes de Museologia (ENEMU);  

2.2 Votação regional para xs Articuladorxs Regionais, e a manutenção da votação de 

todo o corpo estudantil nacional da Museologia para os demais cargos (Coordenações) 

– proposta a ser deliberada no próximo ENEMU. 

2.3 Os documentos e encaminhamentos resultantes dos Encontros Regionais e 

Estaduais devem ser contemplados no programa do ENEMU. Desta maneira, dá-se a 

devida importância e visibilidade para as discussões e articulações construídas local, 

estadual e regionalmente, tornando, assim, ainda mais imprescindível a ocorrência 

destes eventos que precedem e constroem o Encontro Nacional, como previsto no 

estatuto da EXNEMUS. 

 

3. Em âmbito regional, comprometemo-nos a estreitar laços entre os quatro Cursos de  

Graduação em Museologia da Região Sul, a saber: Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE), Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) e Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Para concretizar essa proposta, 

julgamos como necessária a realização do I Encontro Regional de Estudantes de Museologia – 

Sul (EREMU), enquanto um momento de formação e consulta, como previsto no Estatuto da 

EXNEMUS. Nesta ocasião também serão encaminhadas propostas a serem debatidas no 

próximo ENEMU. 

 



4. Na mesma ocasião, reuniram-se duas dxs três integrantxs da Coordenação Temática de 

Diversidade Sexual, Etnicidade e Sustentabilidade (CTDSES) que debateram sobre o papel da 

CTDSES na valorização e promoção das questões de gênero, sexualidade, raça/etnia e de 

sustentabilidade tanto dentro do raio de atuação da EXNEMUS quanto em ações mais 

pontuais. Como resultado do debate, destacam-se os seguintes pontos a serem 

posteriormente deliberados em nível da EXNEMUS: 

4.1 Desvinculação do eixo da Sustentabilidade da Coordenação, que passará a compor 

a Coordenação Temática de Museologia Social. Acreditamos a sustentabilidade se 

relaciona organicamente com a Museologia Social, uma vez que as dinâmicas da 

memória e do patrimônio enraizadas e nutridas pela e a partir da vontade do povo  

tornarão o desenvolvimento sustentável e, portanto, real. A proposta é que esta 

mudança será contemplada no próximo Encontro Nacional de Estudantes de 

Museologia (ENEMU); 

4.2 Propor uma mudança na nomenclatura da Coordenação para “Coordenação 

Temática de Gênero, Sexualidade e Etnicidade”, proposta esta também a ser 

contemplada no próximo ENEMU; 

4.3 Elaborar uma cartilha de sensibilização acerca das temáticas abordadas pela 

CTDSES, a saber: “Diversidade Sexual”, “Etnicidade” e “Sustentabilidade”. 

4.4 Elaborar um Plano de Ação da CTDSES a ser desenvolvida no restante da gestão. 

 

Momentos de encontro e articulação têm se mostrado imprescindíveis para 

avançarmos nos anseios que expomos acima, que só podem ser alcançados com a conjugação 

de esforços diversos no caminho da consolidação dos cursos de museologia do Brasil, bem 

como do estreitamento de laços dentro do próprio movimento estudantil. Os desafios postos à 

nossa geração são enormes e devem ser enfrentados através da ampliação participativa que 

incite e valorize os protagonismos, caracterizando-se consistentemente por uma expansão das 

expressões democráticas e de ações que coadunem e congreguem olhares e sujeitos de 

coletividades mais diversas. 
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