Apresentação
O Relatório a seguir apresentado, refere-se as atividades do MAS no 3º
Trimestre de 2016, com base no 4º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão
07/2013.
Todas as metas pactuadas para o 3º Trimestre foram cumpridas.
Os trabalhos foram desenvolvidos em todos os programas do Museu
com eficiência e eficácia.
Inauguramos a exposição “Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e
Museu de Arte Sacra/SP”, no dia 17 de Setembro, exposição esta proporcionada em
parceria com o expositor, que não estava contemplada no Plano de Trabalho,
onerando o mínimo possível do orçamento.
A realização de uma exposição não programada, permitiu produzir um
catálogo sobre a mostra, onerando o mínimo no orçamento, vez que a maioria dos
custos correram por contam do expositor.
Visando aumentar o público espontâneo realizamos, 03 feiras de Arte e
Artesanato, no estacionamento do Museu, onde reunimos artistas e artesões, para
divulgar e vender seus trabalhos, além de música e boa variedade de comidas
(food Trucks, barracas de doces e refeições), feiras que acontecem sempre no 1º
sábado de cada mês, com cerca de 450 visitantes nos dias de feira. Aproveitando
a feira e a febre no lançamento do aplicativo/jogo “Pokemon GO”, promovemos no
dia 03 de setembro, evento para atrair o público jovem gamer.
Embora a dificuldade em se manter os números de atendimentos ao
público escolar ainda permaneça, por conta do reflexo do cancelamento do
programa junto a FDE no exercício de 2015, as novas parcerias e as diversas
frentes de atividades do Museu via educativo, já começam a apresentar seus bons
resultados: alcançamos por completo a meta para esta ação e ainda colaborando
no cumprimento de outras atividades programadas (o público jovem retorna
acompanhado de pais e amigos e os professores que acompanham retornam
interessados em outas atividades como os cursos).
Neste Trimestre em parceria com o SISEM/SP, o Museu promoveu uma
palestra e levou a exposição “O Papa Sorriu” para a cidade de Araçatuba, tendo a
atividade atingido o número de mais de 140 pessoas no Museu Pedagógico
Marechal Rondon, entre os dias 12 e 23 de setembro.
O Departamento Administrativo/Financeiro, em parceria com os
demais Setores do Museu, elaborou e encaminhou para a Secretaria a Minuta para
o 5º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão, junto a solicitação de alteração
no ANEXO TÉCNICO III – SISTEMA DE DESPESA COM PESSOAL”, documento
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integrante do Contrato, visando solucionar possíveis problemas na interpretação
de texto e prática de cálculos entre a Associação e a Secretaria.
Na área da infraestrutura, tivemos a renovação dos AVCB’s (Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros) do Museu e do prédio administrativo, bem como,
em parceria com as irmãs do Mosteiro, realizamos o treinamento da Brigada de
Incêndio com a participação do “Batalhão Campos Elísios” Corpo de Bombeiros,
responsável pelos atendimentos em casos de emergência no Museu e em seu
entorno.
Demos início ao tratamento emergencial de combate a cupins no
Mosteiro da Luz e nas salas expositivas do Museu, como pretendido no Projeto
apresentado ao PROAC. A delonga na aprovação do projeto; e a suspenção da
utilização de verbas do ICMS; e o caráter extremamente agressivo de um
recrudescente ataque das pragas, levou a solicitação junto a UPPM, aprovada,
para utilização de transferência de verbas entre rubricas, visando acudir o
problema com recursos próprios. Desta feita, o combate estará sendo realizado
não só com o extermínio das pragas aparentes mas também com a utilização de
iscas preventivas conforme Relatório sugestão do Profº José Francisco Zorzenon,
do Instituto Biológico da USP.
No demais, as atividades rotineiras, foram desenvolvidas de acordo
com cronograma interno, sem maiores problemas.

Assim como no 2º Trimestre, abaixo
objetividade o comparativo Previsto x Realizado.

fornecemos

com

maior

QUADRO DE METAS TÉCNICAS: MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa
Nº

Ação

01

Realizar registro
fotográfico das peças de
acervo

02

03

04

Realizar pesquisa de
origem e histórico do
acervo
Adquirir livros que
complementem a
bibliografia de História
da Arte disponível para
pesquisa na biblioteca
do Museu
Estabelecer parcerias
para pesquisa
acadêmica sobre o
acervo e a temática do
museu

Indicador de Resultados
Número de registros
fotográficos do acervo
inseridos no Banco de Dados
do Acervo da SEC
Número de atualizações de
dados catalográficos no Banco
de Dados da SEC

Período

Meta

Realizado

%

3º Trim.

30

62

207%

3º Trim.

20

112

560%

Número de livros adquiridos

3º Trim.

10

10

100%

Número de novas parcerias
estabelecidas

3º Trim.

01

01

100%

Justificativas:
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01 - Foram realizadas 62 inserções de fotografias no BDA/SEC, o que levou a superação
da meta em 107%, superação esta ocorrida em virtude da continuidade da revisão da
catalogação dos presépios que prevê o desdobramento dos conjuntos.
02 - Foram realizadas 112 atualizações de dados referentes aos campos de origem e
procedência no BDA/SEC. A meta foi superada em 460% em virtude da revisão de registros
constantes no BDA, a partir do cruzamento da documentação presente no museu. Cumpre
ressaltar que o BDA/SEC não possui o campo específico para procedência, dessa forma as
informações referentes a esse campo foram alocadas em “Observações Gerais”.
Programa de Exposições e Programação Cultural
Nº

05

07

08

09

12

13

Ação
Realizar exposições
temporárias a partir da
política de exposições
do museu com obras do
Museu e de terceiros
Realizar eventos
periódicos:
- Tardes Musicais, aos
sábados
Receber visitantes nas
dependências do Museu
Realizar programas
temáticos:
. Aniversário da cidade;
Semana de Museus;
Virada Cultural;
Primavera de Museus;
Mês da Consciência
Negra; Férias no Museu
(08 dias (jan/jul)).
Realizar pesquisa de
satisfação de público
geral a partir de totem
eletrônico e enviar
relatório conforme
orientações da SEC
Monitorar índices de
satisfação do público
geral de acordo com os
dados obtidos a partir
do totem eletrônico

Indicador de Resultados

Período

Meta

Realizado

%

Número de exposições
temporárias temáticas
realizadas

3º Trim.

-

01

-

Número de eventos
realizados

3º Trim.

03

03

100%

Número de visitantes
recebidos

3º Trim.

12.000

14.852

124%

3º Trim.

01

01

100%

3º Trim.

01

01

100%

95%

119%

Número de programas
temáticos realizados
Parede Pau-a-pique e Domo
Geonésio

Nº de relatórios entregues

Índice de satisfação (= ou >
80%)

3º Trim. = > 80%

Justificativas:
05 – Ainda que não houvesse meta para realização de exposição neste trimestre,
aproveitamos parceria com o expositor e inauguramos no dia 17 de setembro a mostra
temporária “Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte Sacra/SP”, visando
aumentar o número de visitantes do Museu e aproveitando a data da Mostra de Museus
realizada pela Secretaria, onde tivemos a apresentação de nossos espaços e atividades
divulgados para um novo público.
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08 – Em resultado as diversas atividades realizadas ao longo deste Trimestre, a meta de
visitantes pode mais uma vez ser superada em 24% neste Trimestre, alcançando inclusive
a meta pactuada para o exercício.

Programa Educativo
Nº

14

15

16

17

20

23

Ação
Realizar visitas
mediadas para
estudantes de escolas
públicas e privadas
(ensino infantil,
fundamental , médio,
técnico e universitário)
Propiciar visitas
mediadas a público
espontâneo
Realizar cursos de
capacitação para
professores, educadores
e profissionais de
turismo
Realizar cursos de
capacitação para
professores, educadores
e profissionais de
turismo
Realizar visitas
integradas para
professores em parceria
com museus e
instituições culturais.
Realizar programa
Interessante e
Interativo (Férias no
Museu e datas
comemorativas e
feriados)

Indicador de Resultados

Período

Meta

Realizado

%

Número de estudantes de
escolas públicas e privadas
atendidos em visitas mediadas

3º Trim.

2.112

2.134

101%

Número de pessoas atendidas
em visitas mediadas

3º Trim.

1.125

3.300

293%

Número de cursos realizados

3º Trim.

03

03

100%

Número de professores,
educadores e profissionais de
turismo capacitados

3º Trim.

45

52

116%

Número de visitas realizadas

3º Trim.

01

01

100%

Número de atividades
realizadas

3º Trim.

03

03

100%

14 – Maior sucesso do setor de agendamento; parceria com a Prefeitura de São Paulo.
Estas as razões para superação da meta.
15 – Maior atendimento do público espontâneo por educadores.
Programa de Apoio ao SISEM – SP
Nº

24

25

Ação
Realizar ações de
capacitação (palestras,
oficinas, cursos) em
museus e espaços
expositivos do litoral,
interior e da RMSP
Realizar exposições
itinerantes em museus e
espaços expositivos do
litoral, interior e da
RMSP

Indicador de Resultados

Período

Meta

Realizado

%

Número de ações realizadas

3º Trim.

01

01

100%

Número de exposições
itinerantes realizadas

3º Trim.

01

01

100%
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24 e 25 – Palestra de Capacitação realizada no dia 12 de Setembro pela Restauradora do
Museu, Sra Carmem Batista Valeriano, Museu Pedagógico Marechal Rondon
aproveitando a inauguração da mostra temporária “O Papa Sorriu”, na cidade de
Araçatuba em parceira com o SISEM/SP, que ficou exposta até o dia 23 de setembro
recebendo cerca de 140 visitantes.
Programa de Comunicação e Imprensa
Nº
27

28

29

31

32

Ação
Criar e produzir catálogos
impressos das exposições
programadas
Transcrever conteúdo de 04
páginas de programação
cultural do site do Museu
para inglês e espanhol
Desenvolver peças digitais
do Museu em canais de
comunicação virtual ou
impressa para divulgação,
com prévia aprovação pela
SEC.
Manter contas e fanpages
do Museu nas mídias sociais
para ampliar a visibilidade
do museu e o
relacionamento com o
público (Facebook, Twitter,
Instragam, etc)
Desenvolver e publicar nas
mídias sociais
atualizações/jogos/quiz
sobre o acervo/temática do
museu que estimule a
divulgação do
acervo/patrimônio

Indicador de Resultados
Número de catálogos
impressos criados e
produzidos
número de páginas de
programação cultural
transcritas para inglês e
espanhol

Período

Meta

Realizado

%

3º Trim.

-

01

-

3º Trim.

01

01

100%

Número de campanhas
realizadas.

3º Trim.

05

21

420%

Número absoluto de fãs e
seguidores nas redes
sociais

3º Trim.

1.700

12.996

764%

Número de
atualizações/jogos/quis
publicados

3º Trim.

02

03

150%

Justificativa:
29 - A demanda originada pelas atividades realizadas ao longo deste trimestre ocasionou
a superação desta meta, não ocasionando prejuízo ao cumprimento das demais metas
pactuadas.
31 – A comunicação tem procurado diversificar mais, interessando assim um número
maior de participantes da rede digital;
32 - Foram realizados 3 quizes sobre as atividades do Museu, a fim de expandir o conhecimento
do acervo para além do edifício com o público virtual.
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Programa de Financiamento e Fomento
Nº

33

35

Ação
Captar recursos por meio
de receita de bilheteria,
cessão de espaços,
contratos para exploração
comercial de café e loja
Captar recursos por meio
de projetos incentivados já
aprovados (Roaunet,
ProAC, Mendonça), editais
de fomento (FAPESP,
FINEP, CNPq) e doações

Indicador de
Resultados

Período

Meta

Realizado

%

Recurso captado =
2% do contrato de
gestão

ANUAL

142.448,40

119.478

84%

Recurso captado =
3% do contrato de
gestão

ANUAL

213.672,60

7.703

4%

33 – Esclarecimento: Sendo a meta anual, a informação significa que ao término do 3º
Trimestre captamos 84% da meta pactuada.
35 – Esclarecimento: As dificuldades financeiras do Governo – finalização da utilização
do ICMS antes do prazo – e as dificuldades das empresas – diminuição do lucro, do
consequente imposto de renda e das possibilidades/interesse me aportar recursos
incentivados, nos colocam ao final do 3º Trimestre me situação muito aquém da desejada.
Não obstante todos os esforços tem sido feitos e continuaram a sê-lo.

Maiores detalhes sobre as atividades e suas realizações no corpo do
relatório e em seus anexos.

São Paulo, 07 de Outubro de 2016.
___________________________________
José Carlos Marçal Reis de Barros
Diretor Executivo
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QUADRO DE METAS TÉCNICAS: MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA – 2016
Todas as ações foram cumpridas, de acordo com o pactuado com a Secretaria.
Meta 01: A meta prevista para esse trimestre avançou 207%. O número de registros continua
aumentando à medida que a revisão da catalogação do acervo presepista do Museu de Arte Sacra de
São Paulo e a inserção das peças de doação são inseridas no BDA/SEC é continua.
Meta 02: A meta avançou em 560% em razão do trabalho contínuo de atualizações e revisões dos
registros no BDA/SEC.
Nº

01

02

03

04

Ação

Indicador de Resultados
Número de registros fotográficos
do acervo inseridos no Banco de
Dados do Acervo da SEC

Realizar registro fotográfico
das peças de acervo

Realizar pesquisa de origem e
histórico do acervo

Número de atualizações de dados
catalográficos no Banco de Dados
da SEC

Adquirir livros que
complementem a bibliografia
de História da Arte disponível
para pesquisa na biblioteca
do Museu

Número de livros adquiridos

Estabelecer parcerias para
pesquisa acadêmica sobre o
acervo e a temática do
museu

Número de novas parcerias
estabelecidas

Período
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

Meta
50
50
30
30
160
100%
50
20
20
20
110
100%
10
10
10
10
40
100%
01
01
100%

Realizado
160
174
62
396
248%
218
99
112
429
390%
10
10
10
30
75%
01
01
100%

Meta 01 - Foram realizadas 62 inserções de fotografias no BDA/SEC, o que levou a superação
da meta em 107%, superação esta ocorrida em virtude da continuidade da revisão da
catalogação dos presépios que prevê o desdobramento dos conjuntos.
Meta 02 - Foram realizadas 112 atualizações de dados referentes aos campos de origem e
procedência no BDA/SEC. A meta foi superada em 460% em virtude da revisão de registros
constantes no BDA, a partir do cruzamento da documentação presente no museu. Cumpre
ressaltar que o BDA/SEC não possui o campo específico para procedência, dessa forma as
informações referentes a esse campo foram alocadas em “Observações Gerais”.
Meta 04 – Manutenção da parceria com a Dra. Professora Silveli Maria de Toledo Russo,
referente a pesquisa na tipologia do mobiliário e afins para o Projeto: “A Importância dos
Artefatos Setecentistas: Reflexões a partir de Acervos Paulistas.
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – 2016
Inauguramos a exposição “Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte Sacra/SP”, no
dia 17 de Setembro, com fragmentos oriundos de demolições de catedrais, igrejas e capelas
brasileiras. São objetos valiosos, pedaços de desmanche das construções, pinturas, obras de arte e
santos feitos por mestres santeiros reconhecidos. Exposição esta proporcionada em parceria com o
expositor, que não estava contemplada no Plano de Trabalho, onerando o mínimo possível do
orçamento. Peças das coleções do Museu de Arte Sacra de São Paulo e do acervo particular de
Rafael Schunk preenchem um amplo leque de culturas e expressões sociais. Elas são oriundas de
localidades distintas, que estabelecem um mapa representativo de produções artísticas
diversificadas. Entre elas, estão fragmentos arquitetônicos, oratórios domésticos, imagens de culto
religioso, azulejos e pinturas provenientes de igrejas, capelas, catedrais, instituições e edifícios que
foram demolidos, desmontados, abandonados ou reformados ao longo do século XX.
Cabe mencionar que a curadoria dessa mostra também procurou enfatizar e conectar algumas obras
que estão presentes no percurso expositivo do MAS-SP com a exposição Fragmentos através de um
símbolo colocado ao lado das legendas de cada obra.
Várias foram as ações planejadas e produzidas pela Equipe Técnica do MAS-SP durante o período
anterior à inauguração. Cabe listá-las:
 Planejamento, produção e documentação de laudos técnicos do estado de conservação das
obras;
 Higienização das coleções do Museu de Arte Sacra de São Paulo e Rafael Schunk;
 Elaboração de legendas para a sala expositiva, de sinalização, para o catálogo e para o
percurso expositivo de longa-duração;
 Embalagem, logística e transporte das peças da coleção MAS-SP que estavam em Reserva
Técnica;
 Acompanhamento da montagem da exposição: pintura de paredes, teto e mobiliário;
montagem das estruturas expográficas; instalação no espaço físico – fixação e colocação
das obras; iluminação da exposição e afinação final;
 Revisão dos textos do catálogo Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte
Sacra de São Paulo;
 Registro documental e fotográfico de todos os processos de trabalho.
É importante salientar que todas essas ações realizadas pelos colaboradores e funcionários do
Museu de Arte Sacra de São Paulo possibilitam que o visitante possa apreciar e refletir sobre o rico
cenário de fragmentos exibidos nessa exposição.
Visando aumentar o público espontâneo realizamos, 03 feiras de Arte e Artesanato, no
estacionamento do Museu, onde reunimos artistas e artesões, para divulgar e vender seus
trabalhos, além de música e boa variedade de comidas (food Trucks, barracas de doces e
refeições), feiras que acontecem sempre no 1º sábado de cada mês, com cerca de 450 visitantes
nos dias de feira. Aproveitando a feira e a febre no lançamento do aplicativo/jogo “Pokemon GO”,
promovemos no dia 03 de setembro, evento para atrair o público jovem gamer.
Conforme previsto no Plano de Trabalho realizou-se uma ação em razão da Primavera de Museus,
momento em que o IBRAM articula a realização de atividades culturais pelos museus. Propôs-se a
realização de uma visita aos jardins do Museu de Arte Sacra de São Paulo a fim de que os
participantes entrassem em contato com as espécies arbóreas que compõem o último exemplar de
chácara conventual urbana, onde está instalado o Mosteiro da Luz. Na sequência, participaram de
uma oficina de light painting, técnica fotográfica baseada no registro de fontes luminosas através
da longa exposição, permitindo que o participante crie desenhos espaciais a partir do uso de pinceis
luminosos. Os desenhos realizados buscavam retomar a temática da primavera, enquanto estação
em que ocorre a floração das espécies.
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Explicação da técnica da produção dos desenhos a partir da superexposição da máquina fotográfica
em um ambiente escuro

Desenhos luminosos, resultantes da oficina de light painting
Nº

Ação

05

Realizar exposições temporárias
a partir da política de exposições
do museu com obras do Museu e
de terceiros

Número de exposições
temporárias temáticas
realizadas

Realizar exposições virtuais de
acervo e temáticas

Número de exposições virtuais
realizadas

06

Indicador de Resultados

Período
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %

Meta
01
01
01
03
100%
01
01
02
100%

Realizado
01
01
01
03
100%
01
01
02
100%
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Nº

07

08

09

10

11

12

13

Ação

Indicador de Resultados

Realizar eventos periódicos:
- Tardes Musicais, aos sábados

Receber visitantes nas
dependências do Museu

Número de eventos realizados

Número de visitantes
recebidos

Realizar programas temáticos:
. Aniversário da cidade; Semana
de Museus; Virada Cultural;
Primavera de Museus; Mês da
Consciência Negra; Férias no
Museu (08 dias (jan/jul)).

Número de programas
temáticos realizados

Elaborar relatório com
consolidação das informações
coletadas no totem eletrônico
contendo análise e indicação das
ações de aprimoramento da
gestão e do atendimento

Relatório entregue

Acompanhamento e conservação
das obras em exibição no espaço
expositivo de longa duração

Relatório descritivo das ações

Realizar pesquisa de satisfação
de público geral a partir de
totem eletrônico e enviar
relatório conforme orientações
da SEC

Nº de relatórios entregues

Monitorar índices de satisfação
do público geral de acordo com
os dados obtidos a partir do
totem eletrônico

Índice de satisfação (= ou >
80%)

Período
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %

Meta
03
03
03
03
12
100%
6.800
12.800
12.000
8.400
40.000
100%
02
02
01
01
06
100%
01
01
02
100%
01
01
02
100%
01
01
01
01
04
100%
= > 80%
= > 80%
= > 80%
= > 80%
= > 80%
= > 80%

Realizado
03
03
03
09
75%
11.520
14.915
14.852
41.287
103%
02
02
01
05
83%
01
01
50%
01
01
50%
01
01
01
03
75%
96%
97%
95%
72%
90%

Meta 05 – Ainda que não houvesse meta para realização de exposição neste trimestre,
aproveitamos parceria com o expositor e inauguramos no dia 17 de setembro a mostra
temporária “Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte Sacra/SP”, visando
aumentar o número de visitantes do Museu e aproveitando a data da Mostra de Museus
realizada pela Secretaria, onde tivemos a apresentação de nossos espaços e atividades
divulgados para um novo público.
Meta 08 – Em resultado as diversas atividades realizadas ao longo deste Trimestre, a meta de
visitantes pode mais uma vez ser superada em 24% neste Trimestre, alcançando inclusive a
meta pactuada para o exercício.

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

12

PROGRAMA EDUCATIVO – 2016
Neste trimestre é importante destacar a antecipação do cumprimento da meta anual nº 17, que prevê
a capacitação de professores e profissionais de Turismo em encontros gratuitos promovidos pela Ação
Educativa. Tal meta já se encontra superada em 16% do compactuado no Plano de Trabalho. Esse
dado é paradoxal, pois ao passo que ocorreu a diminuição do número de cursos oferecidos em função
da redução significativa do quadro de funcionários da equipe dada à política de contingenciamento de
verbas públicas. Por outro lado, verifica-se o aumento da média de participantes nos cursos ofertados.
Isso se deve a uma série de fatores dentre os quais é importante destacar a consolidação do
Programa Educativo em função da existência de um quadro de educadores, profissionais altamente
qualificados, seja em função do alto grau de escolarização da equipe seja em função da realização da
formação continuada desses profissionais; a criação de um Plano Educativo cujas ações estruturantes
são pensadas a partir de uma política de médio e longo prazos em que se propõe, em última instância,
a formação dos públicos a partir do despertar do senso crítico por meio da desnaturalização do olhar
para as culturas material e visual e, finalmente, a fidelização de um público de professores e
profissionais de Turismo que participam assiduamente das ações além de divulgá-las para seus pares.
Também é importante mencionar o papel fundamental das parcerias para o êxito das atividades
desenvolvidas enquanto parte do Programa Educativo. No caso do público escolar, por exemplo,
percebe-se que são justamente as ações em parcerias que sustentam os índices de atendimento, uma
vez que as pesquisas realizadas junto a esse público nos permitem mapear o protagonismo das
instituições do entorno entre os grupos atendidos em visitas educativas. Para além de identificarmos o
retorno de crianças atendidas em grupos escolares com seus familiares para participar das ações
gratuitas para a família, organizadas aos finais de semana enquanto parte do Programa Interessante e
Interativo.
Vale destacar uma nova parceria realizada neste trimestre com o Museu Paulista da Universidade de
São Paulo, com o qual se realizou pela primeira vez uma visita integrada para professores. A ação foi
bem recebida pelo público participante para além de propiciar a troca de conhecimentos entre os
educadores nela engajados. O diálogo entre os museus estaduais e os museus universitários é
fundamental para a construção de novos conhecimentos no campo de educação museal, além de
fortalecer essas instituições em um momento em que se verifica a redução do protagonismo da
cultura pelas políticas públicas adotadas em função da crise política-financeira global e nacional.
Neste trimestre desenvolveu-se uma nova parceria, enquanto parte das ações do Programa de
Inclusão Sociocultural. Trata-se da parceria firmada com o Instituto Florescer, centro de acolhida para
mulheres transexuais. No mês de julho as conviventes realizaram uma visita ao Museu de Arte Sacra,
seguida de um piquenique no jardim no qual conversaram sobre o simbolismo de estarem realizando
uma visita a uma instituição com essa tipologia de acervo que no senso comum tem um estereótipo
negativo associado às práticas sociais conservadoras. Fomos informados pelos psicólogos que as
acompanharam que o Museu tratou-se do local em que melhor se sentiram acolhidas entre as
instituições culturais visitadas. Sendo assim, em setembro, retornaram para a realização de nova
visita, seguida de uma oficina de fotografia pinhole que culminará na criação de um painel lambelambe no próprio centro de acolhida, ação programada para o mês de novembro enquanto parte das
ações da campanha #Sonharomundo. Esse tipo de parceria demonstra-nos o importante papel social
do Museu, sobretudo para desconstrução de preconceitos e o fomento do diálogo, respeitando-se a
alteridade dos diferentes sujeitos.
A realização da 3ª Mostra de Museus no Parque da Água Branca deve ser sinalizada enquanto uma
ação importante na aproximação de novos públicos dos museus da Secretaria de Estado da Cultura.
Neste sentido é importante mencionar que parte dos participantes da programação da Primavera de
Museus foi justamente composta por visitantes que conheceram o Museu de Arte Sacra na Mostra e
após participar de uma atividade sensorial em que se propunha o reconhecimento dos aromas de
flores e árvores da chácara conventual em que fica instalado o Museu, vieram conferir pessoalmente
seus jardins e participar da oficina de light painting.
Por fim, vale mencionar o papel ativo do perfil do @MuseuArteSacra no microblog Twitter por meio da
realização de postagens sistemáticas com as hashtags #ObradaSemana e #VisitaMAS. Neste trimestre
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foram realizadas 362.800 visualizações ao perfil que atualmente tem mais de 20 mil seguidores.
Sendo que 76% são brasileiros, já o restante é estrangeiro, com destaque para os seguidores
espanhóis (4%), italianos (3%), mexicanos (3%), argentinos (2%) e norte-americanos (2%). Entre os
seguidores nacionais, apenas 45% são do Estado de São Paulo, dado que mais uma vez nos indica o
potencial desta rede para o rompimento de barreiras geográficas. Entres os estados com maior
número de seguidores estão o RJ (7%), MG (5%), BA (2%) e RS (2%).
Os dados apresentados neste relatório são indícios da importância das práticas culturais,
especificamente, das ações educativas organizadas pelo Museu de Arte Sacra no processo de criação
de um capital simbólico, fundamental para o desenvolvimento integral do ser humano, entendido
como agente complexo e não apenas enquanto um reprodutor do sistema de acumulação do capital
financeiro.

Foto 1- Visita ao Museu do grupo de mulheres transexuais do Instituo Florescer
Em relação ao cumprimento das metas destacamos:
N°14:
No terceiro trimestre foram atendidos 2.134 estudantes, sendo que 65% frequentam a rede
pública de ensino e 35% a rede particular. Tal dado representa a superação da meta
compactuada no plano de trabalho em 1%, em que estava previsto o atendimento há 2.112
alunos. A ligeira superação das metas deve-se a manutenção das parcerias com as instituições
do entorno e com a Prefeitura de São Paulo por meio do Programa Recreio nas Férias. Vale dizer
que durante o mês de julho a extensão desse programa foi reduzida para apenas uma semana, o
que impacta diretamente nos atendimentos realizados. Para o próximo ano, espera-se sua
continuidade, pois sua interrupção pela nova gestão municipal implicaria na reavaliação dos
atendimentos realizados sobretudo neste trimestre em que ocorrem as férias escolares de
inverno.
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Nº 16:
Como previsto no plano de trabalho foram realizados três cursos ao longo do trimestre, sendo dois
para professores e um para profissionais de Turismo. Aos professores foram ofertados dois encontros:
“Fotografia: Diálogos Possíveis” e “Patrimônio, cidade e paisagem cultural: memórias e
ressignificados”, respectivamente nos dias 20/08 e 24/09. O primeiro deles, já realizado em anos
anteriores, é parte da programação do mês da fotografia, celebrado em agosto por uma série de
atividades educativas que envolvem essa linguagem. Já o segundo foi desenvolvido neste trimestre a
fim de ampliar as discussões sobre o campo do patrimônio com os professores a partir de experiências
realizadas em ações continuadas entre o Museu de Arte Sacra e instituições escolares do entorno,
além de ir ao encontro do tema macro definido pelo ICOM neste ano. Por fim, aos profissionais de
turismo ofertou-se uma nova edição do encontro “O Mosteiro da Luz e seu entorno” no dia 25/08 em
que foram apresentadas as possibilidades de desenvolvimento de diferentes roteiros a partir das
temáticas do museu e da prática de um jogo de tabuleiro que simula tais possibilidades.

Foto 2 – Encontro para professores “Patrimônio, cidade e paisagem cultural: memórias e
ressignificados”
N° 17:
No trimestre foram atendidos em encontros gratuitos organizados para profissionais de Turismo e
Professores, 52 pessoas, o que representa a superação da meta compactuada em 16% do previsto.
Neste trimestre ocorreu o predomínio dos professores que representam 93% do público atendido, os
7% remanescentes são profissionais de Turismo que já atuam na área ou em processo de formação.
Entre os cursos ofertados aquele em que houve uma maior procura por parte dos participantes foi o
encontro para professores “Fotografia: diálogos possíveis”, do qual participaram 19 professores, o que
se deve a consolidação das atividades educativas sobre essa linguagem. Vale dizer que em função
dessas ações a equipe do Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa trouxe
algumas fotografias processionais, parte do acervo Museu para a exposição.
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Foto 3- Encontro para professores “Fotografia: Diálogos Possíveis”
Nº 20:
No dia 27/08 realizou-se uma visita integrada para professores em parceria com o Museu Paulista da
Universidade de São Paulo. Sob a temática “Imagens recriadas: museus e a construção da paisagem”
propôs-se a discussão sobre como os museus atuam enquanto agentes construtores da paisagem, ora
por meio da encomenda de obras aos artistas ora pela exposição dessas obras em seu espaço
corroborando para a construção de um imaginário sobre determinado logradouro. Tratou-se da
primeira ação realizada em parceria com o Museu Paulista, realizada enquanto parte da programação
da Jornada do Patrimônio. Ainda que seu edifício-monumento esteja fechado para intervenções de
restauro, a ação foi viabilizada a partir da visita à exposição “Coleções em diálogos: Museu Paulista e
Pinacoteca de São Paulo” e à exposição de longa-duração do Museu de Arte Sacra. Partiu-se do estudo
de caso da ocupação do bairro da Luz para discussão da transformação da paisagem pelos
equipamentos aí inseridos, desta forma a Praça Fernando Prestes e o Jardim da luz foram incluídos no
roteiro da visita. Essa ação foi bem recebida tanto pelos participantes quanto pelos educadores
envolvidos, desta forma espera-se a manutenção da parceria para o próximo ano.

Foto 4- Visita Integrada Museu de Arte Sacra e Museu Paulista, Jardim da Luz
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Foto 5- Visita integrada Museu de Arte Sacra e Museu Paulista, exposição “Coleções em Diálogo”
Nº

Ação

Indicador de Resultados

14

Realizar visitas mediadas para
estudantes de escolas públicas e
privadas (ensino infantil,
fundamental , médio, técnico e
universitário)

Número de estudantes de
escolas públicas e privadas
atendidos em visitas mediadas

15

Propiciar visitas mediadas a
público espontâneo

Número de pessoas atendidas
em visitas mediadas

16

Realizar cursos de capacitação
para professores, educadores e
profissionais de turismo

Número de cursos realizados

17

Realizar cursos de capacitação
para professores, educadores e
profissionais de turismo

Número de professores,
educadores e profissionais de
turismo capacitados

18

Aplicar pesquisa de perfil e
satisfação para público escolar
"Modelo SEC" e
apresentar relatório, de acordo
com orientações SEC

Número de relatórios
entregues

19

Monitorar índices de satisfação do
público escolar de acordo com
pesquisa "Modelo SEC" e conforme
orientações da SEC".

Índice de satisfação (= ou >
80%)

Período
Meta
Realizado
1º Trim
660
933
2º Trim
2.376
2.755
3º Trim
2.112
2.134
4º Trim
1.452
ANUAL
6.600
5.822
ICM %
100%
88%
1º Trim
1.250
2.915
2º Trim
1.125
1.770
3º Trim
1.125
3.300
4º Trim
1.000
ANUAL
4.500
7.985
ICM %
100%
177%
1º Trim
02
02
2º Trim
05
03
3º Trim
03
03
4º Trim
02
ANUAL
10
08
ICM %
100%
80%
1º Trim
30
48
2º Trim
45
74
3º Trim
45
52
4º Trim
30
ANUAL
150
174
ICM %
100%
116%
1º Trim
2º Trim
01
01
3º Trim
4º Trim
01
ANUAL
02
01
ICM %
100%
50%
1º Trim
2º Trim = ou > 80%
98,6%
3º Trim
4º Trim = ou > 80%
ANUAL = ou > 80%
98,6%
ICM %
= ou > 80%
98,6%
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Nº

20

21

22

23

Ação

Indicador de Resultados

Realizar visitas integradas para
professores em parceria com
museus e instituições culturais.

Número de visitas realizadas

Pesquisa qualitativa sobre o
conteúdo e expografia das
exposições temporárias

Número de questionários
aplicados

Realizar pesquisa de perfil e
satisfação do público atendido
pelos projetos especiais do
Programa Educativo

Número de relatórios
entregues

Realizar programa Interessante e
Interativo (Férias no Museu e
datas comemorativas e feriados)

Número de atividades
realizadas

Período
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %

Meta
01
01
01
01
04
100%
80
80
100%
01
01
02
100%
02
02
03
03
10
100%

Realizado
01
01
01
03
75%
104
104
130%
01

01
50%
02
03
03
08
80%

Meta 15 - Neste trimestre foram atendidos 3.300 visitantes espontâneos, o que representa a
superação da meta compactuada em 193% do previsto no Plano de Trabalho. A maior parcela do
público atendido é resultante daqueles acompanhados durante a visita ao presépio napolitano (26%),
uma vez que a abertura desta sala expositiva passou a ser realizada em dois períodos ao longo do dia
sempre com a presença de um educador que a apresenta ao público. Na sequência, surgem os
atendimentos aos grupos (23%). Vale dizer que desde a redução do quadro de educadores tais
grupos passaram a ser atendidos em acolhimentos, com duração média de 20 a 30 minutos, o que
explica a ampliação do número de visitantes atendidos, ainda que se entenda que este cenário não
seja o ideal. A figura do educador volante, profissional que realiza visitas ao público espontâneo
independente de uma quantidade mínima de visitantes, também surge como uma estratégia
fundamental para o atendimento desse público totalizando 16% da amostra. Com porcentagem
semelhante, 15%, estão as pessoas atendidas durante a Mostra de Museus, cuja terceira edição
ocorreu no sábado 17/09 no Parque da Água Branca. O Museu organizou uma instalação sensorial e
oficinas de tijolo de adobe. Ainda passou a ser contabilizada nesta meta, a parcela do público das
ações dos programas de Acessibilidade e Inclusão Sociocultural (8%). E, por fim, 7% equivalem aos
participantes das oficinas realizadas enquanto parte do Programa Interessante e Interativo e 5% de
visitantes da sala metrô Tiradentes. A superação desta meta deve-se ao novo cenário, delineado no
ano de 2016, em que se privilegiam os atendimentos pontuais ao público espontâneo em espaços
expositivos, dada a redução do quadro da equipe de educadores. Por isso, deve ser vista com cautela
já que corrobora para criação de um sistema de atendimento em que são minimizadas ações de
programas educativos, consolidados na instituição.
Meta 23 - No terceiro trimestre foram realizadas três atividades enquanto parte do Programa

Interessante e Interativo, a saber: Programação de Férias Desenhança, realizada no mês de julho;
Oficina de Fotografia Pinhole e Jornada do Patrimônio, ao longo do mês de agosto e Primavera de
Museus, em setembro. Participaram das ações respectivamente: 70, 113, 30 e 8 pessoas.
Antecipação da Jornada do Patrimônio para esse trimestre, que em sua primeira edição, no ano
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anterior, realizou-se no mês de dezembro. Tal dado não onerou os recursos previstos já que se
desenvolveram atividades na mesma linguagem de uma ação programada para o mês de agosto.
Julho
1.

Desenhança

Em função do êxito da primeira edição da Programação de Férias “Desenhança”, organizada no mês
de janeiro, optou-se pela realização de uma nova edição no mês de julho. Convidamos os visitantes a
descobrirem o Museu de Arte Sacra a partir da realização de exercícios de desenho para que
observassem as obras sob uma nova perspectiva. Foram ofertados roteiros distintos ao longo do mês,
a saber: 9/07- Figura Humana, 16/07- Arquitetura, 23/07- Natureza e 30/07- Moda. Desta vez,
optamos pela realização das atividades apenas no período vespertino, ampliando-se a programação
para todos os sábados do mês. Foi desenvolvido um novo roteiro com exercícios de desenho de Moda,
temática sugerida pelos participantes da primeira edição que se manifestaram nas avaliações. Ao
longo da ação foram atendidas 70 pessoas, o que representa uma ampliação do público por oficina,
comparativamente ao mês de janeiro, a média de participantes subiu de 13 para 17 pessoas. Na
próxima programação de férias, provavelmente esta ação será mantida com o desenvolvimento de
um novo roteiro sobre design de mobiliário.

Foto 5 - Desenho resultante do exercício de criação, em que os participantes foram convidados a
propor um traje para as imagens de vestir do acervo. Estas esculturas, feitas em madeira,
encontram-se expostas sem suas roupas, confeccionadas em tecido, dada a fragilidade deste
material.
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Foto 6 - Discussão dos figurinos criados coletivamente a partir da observação dos personagens que
compõem o presépio napolitano
Agosto
No mês de agosto as programações organizadas para o público espontâneo tiveram como linguagem
a fotografia. Em função da celebração do dia internacional da fotografia no dia 19 de agosto, a Ação
Educativa realiza pelo quarto ano consecutivo ações sobre essa linguagem dada sua consolidação
entre o público espontâneo que visita o Museu. Vale dizer que o tema gerador do ICOM deste ano,
“Museus e Paisagens Culturais”, vai ao encontro das discussões propiciadas nestas atividades.
2.

Oficina de Fotografia Pinhole

Nestas oficinas propõe-se aos participantes que entrem em contato com os princípios de formação da
imagem fotográfica ao entrar dentro de uma câmera obscura. Na sequência são convidados a
produzirem registros fotográficos dos jardins do Museu a partir do uso de uma câmara de orifício,
carregada com papel fotossensível, a pinhole. Por fim, o participante tem a experiência de revelar a
imagem captada em um laboratório fotográfico, montado na sala de atividades educativas. A
apreensão completa do processo de produção do registro fotográfico analógico permite a
desnaturalização da produção deste tipo de suporte para além de gerar um olhar mais atento do
observador para a paisagem da qual o Mosteiro da Luz é parte. Participaram da ação 113 pessoas,
houve um predomínio dos participantes da faixa etária entre 18 a 24 anos (27%). Na sequência
aparecem representadas as seguintes faixas etárias: 30 a 39 anos (20%), 40 a 45 anos (13%). Com
a porcentagem de 9% aparecem tanto as faixas etárias de 50 a 59 anos, quanto as crianças de 6 a
10 anos e os adolescentes de 15 a 17 anos. Por fim, os idosos de 60 anos ou mais foram os menos
representados, apenas 5%.
3.

Jornada do Patrimônio – Investigação fotográfica com câmeras pinhole

Para celebrar a 2ª Jornada do Patrimônio, cujo tema gerador indicado pela Prefeitura Municipal era
“Origens da cidade”, propôs-se a realização de uma visita ao Mosteiro da Luz, local onde está
instalado o Museu, seguida de uma investigação fotográfica de seu entorno. Os registros produzidos
foram levados enquanto uma recordação da atividade pelos participantes. A atividade ocorreu nos
dias 27 e 28 de agosto, no período das 10h às 13h. Participaram da ação 30 pessoas, novamente
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identificou-se o predomínio do público da faixa etária de 18 a 24 anos, só que desta vez em quase
metade da amostra (48%). Na sequência aparecem as seguintes faixas etárias: 25 a 29 anos (19%),
50 a 59 anos (15%), 30 a 39 anos e 40 a 49 anos, ambas com 7% e, por fim, 15 a 17 anos (4%).

Foto 7 - Participantes da expedição fotográfica posam com as câmeras pinhole durante Jornada do
Patrimônio
Setembro
4.

Primavera de Museus- Oficina de Light Painting

Enquanto parte da programação da Primavera de Museus foi proposta uma expedição aos jardins do
Museu de Arte Sacra para investigar as árvores frutíferas que compõem seus jardins. Na sequência, o
visitante foi convidado a participar de uma oficina de light painting, técnica fotográfica baseada no
registro de fontes luminosas através da longa exposição, permitindo que o participante crie desenhos
espaciais a partir do uso de pinceis luminosos.

Des enhos

Fotos 8 e 9- Desenhos luminosos, resultantes da oficina de light painting
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PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP – 2016
Neste Trimestre em parceria com o SISEM/SP, o Museu promoveu uma palestra e levou a
exposição “O Papa Sorriu” para a cidade de Araçatuba, tendo a atividade atingido o número de
mais de 140 pessoas no Museu Pedagógico Marechal Rondon, entre os dias 12 e 23 de setembro.
Nº

Ação

Indicador de Resultados

24

Realizar ações de capacitação
(palestras, oficinas, cursos) em
museus e espaços expositivos
do litoral, interior e da RMSP

Número de ações realizadas

25

Realizar exposições itinerantes
em museus e espaços
expositivos do litoral, interior e
da RMSP

Número de exposições itinerantes
realizadas

26

Submeter apresentação de
ação/projeto desenvolvido pela
OS, de acordo com os temas
que serão sugeridos pelo
SISEM para o 8º Encontro
Paulista de Museus.

Apresentação Digital inscrita

Período
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

Meta
01
01
100%
01
01
100%
01
01
100%

Realizado
01
01
100%
01
01
100%
01
01
100%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA – 2016
A realização da exposição “Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte Sacra/SP”,
que não estava programada, permitiu produzir um catálogo sobre a mostra, onerando o mínimo
no orçamento, vez que a maioria dos custos correram por contam do expositor.
A Comunicação do Museu de Arte Sacra de São Paulo trabalha ativamente para que os resultados
sejam cada vez mais favoráveis, a fim de antender às expectativas do seu público, tanto no
ambiente físico quanto no virtual.
Nº

27

28

Ação

Indicador de Resultados

Criar e produzir catálogos
impressos das exposições
programadas

Número de catálogos impressos
criados e produzidos

Transcrever conteúdo de 04
páginas de programação cultural
do site do Museu para inglês e
espanhol

número de páginas de
programação cultural transcritas
para inglês e espanhol

Período
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

Meta
01
01
02
100%
01
01
01
01
04
100%

Realizado
01
01
01
03
150%
01
01
01
03
75%
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Nº

Ação

Indicador de Resultados

29

Desenvolver peças digitais do
Museu em canais de
comunicação virtual ou impressa
para divulgação, com prévia
aprovação pela SEC.

Número de campanhas realizadas.

Desenvolver material bilíngue
institucional do museu para
divulgação nas Olimpíadas

Número de peças desenvolvidas

Manter contas e fanpages do
Museu nas mídias sociais para
ampliar a visibilidade do museu
e o relacionamento com o
público (Facebook, Twitter,
Instragam, etc)

Número absoluto de fãs e
seguidores nas redes sociais

Desenvolver e publicar nas
mídias sociais
atualizações/jogos/quiz sobre o
acervo/temática do museu que
estimule a divulgação do
acervo/patrimônio

Número de
atualizações/jogos/quis publicados

30

31

32

Período
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

Meta
05
05
05
05
20
100%
01
01
100%
2.500
2.500
1.700
1.700
8.400
100%
03
03
02
01
09
100%

Realizado
06
05
14
25
125%
01
01
100%
12.496
11.300
5.137
28.933
344%
04
05
02
11
122%

Meta 27 - Catálogo produzido para a exposição “Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu
de Arte Sacra/SP” que entrou em cartaz em setembro, onerando o mínimo do orçamento uma vez
que, 70 dos catálogos foram adquiridos pelo expositor;
Meta 29 – Meta ultrapassada devido a criação de peças extras para divulgação das ações, como por
exemplo a Primavera de Museus e a Jornada do Patrimônio;
Meta 31 – As diversas movimentações diárias, interação com o público, a Jornada do Patrimônio e
a Primavera de Museus contribuíram para esse aumento de seguidores de acima do esperado,
ultrapassando a meta.
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QUADRO DE METAS ADMINISTRATIVAS: MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO – 2016
O Departamento Administrativo/Financeiro, em parceria com os demais Setores do Museu, elaborou
e encaminhou para a Secretaria a Minuta para o 5º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão,
junto a solicitação de alteração no ANEXO TÉCNICO III – SISTEMA DE DESPESA COM PESSOAL”,
documento integrante do Contrato, visando solucionar possíveis problemas na interpretação de
texto e prática de cálculos entre a Associação e a Secretaria.
Na área da infraestrutura, tivemos a renovação dos AVCB’s (Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros) do Museu e do prédio administrativo, bem como, em parceria com as irmãs do
Mosteiro, realizamos o treinamento da Brigada de Incêndio com a participação do “Batalhão
Campos Elísios” Corpo de Bombeiros, responsável pelos atendimentos em casos de emergência no
Museu e em seu entorno.Demos início ao tratamento emergencial de combate a cupins no Mosteiro
da Luz e nas salas expositivas do Museu, como pretendido no Projeto apresentado ao PROAC. O
caráter extremamente agressivo de um recrudescente ataque das pragas, levou a solicitação junto
a UPPM para utilização de transferência de verbas entre rubricas, visando acudir o problema com
recursos próprios. Está sendo realizado não só com o extermínio das pragas aparentes mas
também com a utilização de iscas preventivas conforme Relatório sugestão do Profº José Francisco
Zorzenon, do Instituto Biológico da USP.
Nº
33

34

35

36

Ação
Captar recursos por meio
de receita de bilheteria,
cessão de espaços,
contratos para exploração
comercial de café e loja
Manter projetos aprovados
ou prorrogados para
captação por meio das leis
de incentivo à cultura
(Rouanet / PROAC /
municipal)
Captar recursos por meio
de projetos incentivados já
aprovados (Roaunet,
ProAC, Mendonça), editais
de fomento (FAPESP,
FINEP, CNPq) e doações
Informar ações realizadas
do Plano de Marketing e
Mobilização de Recursos
durante o exercício

Indicador de Resultados
Recurso captado = 2% do
contrato de gestão

Número de projetos
submetidos

Período

Meta

Realizado

ANUAL

142.448,40

119.478

ICM %

100%

84%

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

01
01
02
100%

01
01
50%

ANUAL

213.672,60

7.703

ICM %

100%

4%

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

01
01
02
100%

01
-

Recurso captado = 3% do
contrato de gestão

Relatório das ações

01
50%

OBS: As Metas 33 e 35 são anuaís e serão justificadas, se necessário, no Relatório de
Atividades do 4º Trimestre/Anual de 2016.
São Paulo, 20 de Outubro de 2016.

________________________________
Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

______________________________________
José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo
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QUADRO DE METAS CONDICIONADAS: MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
(MC) PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA – 2016
1) Objetivos
As Metas Condicionadas objetivam:

Desenvolver ações que dependam de captação adicional de recursos, patrocínios, doações ou novos
aportes por parte do Estado para serem efetivadas.
2) Estratégia de ação: Elaborar projetos e realizar gestões para captar recursos, patrocínios, doações ou
novos aportes por parte do Estado que efetivem as metas pretendidas.
Público Alvo: Apoiadores, patrocinadores.
Ação
Indicador de Resultados
Submeter projetos de
pesquisa a editais de apoio
e fomento para busca de
37 apoio financeiro, técnicoNúmero de projetos submetidos
acadêmico e material
(FAPESP, CNPQ, FINEP e
afins)
Estabelecer parcerias
nacionais e internacionais
Número de novas parcerias
38
para intercâmbio técnico,
estabelecidas
científico e artístico
Dar sequência ao
programa Pesquisador
Convidado para
Número de pesquisadores
39
intercâmbio de
convidados
informações científicas,
históricas e artísticas

Nº

Meta

Valor

01

15.000,00

Realizado
-

02

60.000,00
-

02

60.000,00

(MC) PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMA CULTURAL – 2016
1) Objetivos
As Metas Condicionadas objetivam:

Desenvolver ações que dependam de captação adicional de recursos, patrocínios, doações
ou novos aportes por parte do Estado para serem efetivadas.

Ampliar o universo das exposições temporárias com a exibição de coleções particulares
trazendo novas tipologias a público.

Realizar exposições temporárias que proporcionem diálogos entre a arte contemporânea e
o acervo, com objetivo de atrair novos públicos.
2) Estratégia de ação: Elaborar projetos e realizar gestões para captar recursos, patrocínios,
doações ou novos aportes por parte do Estado que efetivem as metas pretendidas.
3) Público Alvo: Apoiadores, patrocinadores.
Nº
Ação
Indicador de Resultados
Realizar exposição
temporária com acervo de
Número de exposições
40 terceiros a respeito de
realizadas
temas que tangenciam a
missão do Museu

Meta

Valor

03

560.000,00

Realizado
-
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(MC) PROGRAMA EDUCATIVO – 2016
1) Objetivos
As Metas Condicionadas objetivam:

Desenvolver ações que dependam de captação adicional de recursos, patrocínios, doações ou novos
aportes por parte do Estado para serem efetivadas.
2) Estratégia de ação: Elaborar projetos e realizar gestões para captar recursos, patrocínios, doações ou
novos aportes por parte do Estado que efetivem as metas pretendidas.

Nº
41

42

43

44

45

Público Alvo: Apoiadores, patrocinadores.
Ação
Indicador de Resultados
Produzir maquete tátil da
Maquetes, legendas em dupla
chácara conventual e do edifício leitura (tinta ampliada e Braille)
do Mosteiro da Luz em escala
e caixas para transporte
ampliada
confeccionadas.
Produzir maquete tátil do
Maquetes, legendas em dupla
espaço expositivo do Museu de
leitura (tinta ampliada e Braille)
Arte Sacra, Sala da Taipa e
e caixas para transporte
elemento arquitetônico
confeccionadas.
(Janela+Conversadeira)
Desenvolver um aplicativo para
smartphones (Android 4.2 e
superiores e iOS 8 e superiores)
e tablets com conteúdos para
difusão do acervo do Museu a
partir de recursos de
acessibilidade: tradução para
Aplicativo desenvolvido e
línguas inglês, espanhol,
sensores instalados no Museu de
audiodescrição para cegos e
Arte Sacra de São Paulo
videoguia em Libras para surdos
e instalar ibeacons (sensores de
transmissão de dados via
bluetooh) em espaços
expositivos e junto às obras
pré-selecionadas
Criar um jogo virtual para
difusão do acervo e bastidores
do Museu de Arte Sacra
Jogo desenvolvido e
abrigado no site institucional do
disponibilizado no site
Museu que permita o
institucional do Museu
compartilhamento de seus
resultados nas redes sociais
(Twitter e Facebook)
Conceber conteúdos e layout de
roteiros temáticos sobre o
Número de roteiros temáticos
Acervo do MAS-SP destinado
impressos (tiragem 10.000)
aos professores.

Meta

Valor

02

110.000,00

Realizado
-

03

51.520,00
-

01

35.000,00

-

01

35.000,00

01

50.000,00
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(MC) PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA – 2016
1) Objetivos
As Metas Condicionadas objetivam:

Desenvolver ações que dependam de captação adicional de recursos, patrocínios, doações ou novos
aportes por parte do Estado para serem efetivadas.
2) Estratégia de ação: Elaborar projetos e realizar gestões para captar recursos, patrocínios, doações ou
novos aportes por parte do Estado que efetivem as metas pretendidas.
Público Alvo: Apoiadores, patrocinadores.
Ação
Indicador de Resultados
Produzir peças em Braille
46 sobre as exposições
Número de peças produzidas
programadas

Nº

Meta

Valor

04

100.000,00

Realizado
-

(MC) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO – 2016
1) Objetivos
As Metas Condicionadas objetivam:

Desenvolver ações que dependam de captação adicional de recursos, patrocínios, doações ou novos
aportes por parte do Estado para serem efetivadas.
2) Estratégia de ação: Elaborar projetos e realizar gestões para captar recursos, patrocínios, doações ou
novos aportes por parte do Estado que efetivem as metas pretendidas.
Público Alvo: Apoiadores, patrocinadores.
Ação
Indicador de Resultados
Criar novo material gráfico
47 de apoio à atividade de
Número de peças criadas
captação de recursos
Produzir e imprimir novo
material gráfico de apoio à
Número de peças produzidas e
48
atividade de captação de
impressas
recursos

Nº

Meta

Valor

5

25.000,00

Realizado
-

5

50.000,00

Não houve realização de nenhuma meta condicionada.
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QUADRO DOS ANEXOS TÉCNICOS

DOCUMENTO
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa
Relação das Alterações Realizadas no Banco de Dados de Acervo
Anexo I
da Secretaria de Estado da Cultura
Anexo II
Relação de Livros Adquiridos
Relatório Trimestral de Restauro, Empréstimos e Novas
Anexo III
Aquisições – 2º Trimestre e 3º Trimestre
Exposições e Programação Cultural
Exposição Temporária
Relatório consolidado das informações coletadas no totem
eletrônico de pesquisa de perfil e Satisfação de Público,
Anexo V
contendo análise e indicação das ações de aprimoramento da
gestão e do atendimento
Anexo VI
Relatório Consolidado Trimestral das Planilhas de Público
Anexo IV

Programa de Apoio ao SISEM – SP
Relatório das Atividades realizadas: ação de capacitação e
Anexo VII
exposição itinerante
Comunicação e Imprensa
Relatório de Destaques do Museu na Mídia do período
Relatório de Atividades da Comunicação e Monitoramento de
Anexo IX
Público Virtual
Anexo VIII

Anexo X

Edificações: Manutenção Predial e Conservação Preventiva
Planilha de Acompanhamento de Execução dos Serviços de
Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações

Periodicidade

PÁG.

Meta 01 e 02

029

Meta 03

055

Trimestral

056

Meta 05

063

Meta 12

113

Trimestral

125

Meta 24 e 25

132

Trimestral
Relatório
Informativo

135

Trimestral

151

139
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Anexo I
Relação das Alterações Realizadas no Banco de Dados de Acervo da Secretaria de
Estado da Cultura
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Anexo II
Relação de Livros Adquiridos
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Anexo III
Relatório Trimestral de Restauro, Empréstimo e Novas Aquisições
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Anexo IV
Exposição Temporária

Meta 05 – Realizar exposições temporárias a partir da política de exposições do
museu com obras do Museu e de terceiros.
Exposição: Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte Sacra de São
Paulo
1.

Introdução

A exposição Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte Sacra de São
Paulo, com curadoria de Percival Tirapeli, um dos mais respeitados especialistas nesta
área, e expografia de Jorge Brandão reúne peças das coleções do Museu de Arte Sacra de
São Paulo e do acervo particular do pesquisador, colecionador e historiador Rafael
Schunk. Distribuídas na área expositiva número 12, as duas coleções apresentam peças
de grande qualidade artística. A mostra, que foi inaugurada em 17 de setembro e ficará
em cartaz até 20 de novembro de 2016, prioriza fragmentos provenientes de igrejas,
capelas e catedrais demolidas, desmontadas, abandonadas ou reformadas. São elementos
decorativos de igrejas, fragmentos arquitetônicos, peças de mobiliário civil ou religioso,
imagens de culto e pinturas de diversas localidades como Bahia, Goiás, Rio de Janeiro,
Salvador, São Paulo desde o período bandeirista a partir do século XVII até o século XXI.
O visitante tem a possibilidade de apreciar e refletir sobre o cenário de fragmentos
exibidos nessa exposição. Capazes de gerar novas pesquisas, investigações e análises,
esses bens representativos e históricos de obras remanescentes permitem que sua
trajetória seja recontada.

Tabela resumida com os números de peças das
coleções MAS e Schunk
Quantidade
Coleção
de peças
Governo do Estado de São Paulo
18
(MAS)

2.

Cúria (CUR)

7

Rafael Schunk

337

TOTAL

362

Fragmentos - Histórico

2.1 Fragmentos da cidade de São Paulo
Os estudos de Percival Tirapeli atestam que, no final do século XIX e início do século XX,
os registros históricos referentes às demolições das igrejas no centro antigo de São Paulo
e principais núcleos da região, assim como no interior e em estados como Bahia, Goiás e
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Rio de Janeiro, eram quase uma rotina (Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu
de Arte Sacra de São Paulo / Curadoria: Percival Tirapeli; textos: Percival Tirapeli, Rafael
Schunk. São Paulo: Museu de Arte Sacra de São Paulo).
A antiga Catedral da Sé, igrejas do Pátio do Colégio, Igreja São Pedro dos Clérigos ou São
Pedro da Pedra, Igreja da Misericórdia (construída em 1716 e demolida em 1886), Igreja
do Recolhimento de Santa Teresa, além dos conventos da Ordem Terceira Carmelita e dos
beneditinos (Igreja e Mosteiro de São Bento) são exemplos de demolições do patrimônio
histórico paulista.
De acordo com o “Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo”, uma proposta
urbanística de 1930 planejada pelo engenheiro-arquiteto da Secretaria de Obras e Viação
da Prefeitura de São Paulo, Francisco Prestes Maia (Amparo, SP, 1896 - São Paulo, SP,
1965), que respondia à crescente exigência por espaço para facilitar o livre fluxo dos
automóveis e ampliar as vias de tráfego da região, fez com que a Igreja dos Remédios,
construída no século XVII, localizada no antigo Largo da Cadeia do centro Velho de São
Paulo, fosse demolida em 1943 para ceder lugar ao projeto de alargamento da atual Praça
João Mendes.
O painel intitulado “Anunciação de Nossa Senhora” (óleo sobre tela, 2770 x 2210 cm), de
Joaquim José de Gugos [? - ?], datado de 18 de julho de 1834, destaca-se na sala
expositiva como acervo proveniente da nave dessa antiga Igreja Nossa Senhora dos
Remédios. É válido salientar que a vida e obra desse artista ainda estão em estudo.

Painel:
Anunciação de Nossa
Senhora
Autor: Joaquim José de
Gugos
Óleo sobre tela
Data: 1834
Origem: Desconhecida
Procedência: Igreja dos
Remédios, São Paulo /
SP
Dimensão: 234 x 243 x
5 cm (com moldura)
Acervo Museu de Arte
Sacra de São Paulo
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Painel:
Anunciação de Nossa
Senhora
Autor: Joaquim José de Gugos
Óleo sobre tela
Data: 1834
Origem: Desconhecida
Procedência: Igreja dos
Remédios, São Paulo / SP
Dimensão: 234 x 243 x 5 cm
(com moldura)
Acervo Museu de Arte Sacra
de São Paulo
Local: área expositiva nº 12 –
exposição Fragmentos.

Anunciação de Nossa
Senhora
Autor: Joaquim José de Gugos
Óleo sobre tela
Data: 1834
Origem: Desconhecida
Procedência: Igreja dos
Remédios, São Paulo / SP
Dimensão: 234 x 243 x 5 cm
(com moldura)
Acervo Museu de Arte Sacra
de São Paulo

Publicado no catálogo
da exposição
Fragmentos.

2.2 Fragmentos – cidades do Estado de São Paulo
Fragmentos de acervos oriundos de cidades litorâneas e do interior de São Paulo também
estão expostos nessa mostra. Cidades como Ilhabela, Bananal, Caçapava Velha, Cunha,
Itu, Nazaré Paulista, Pindamonhangaba, Queluz, Salto, Santana do Parnaíba, São José
dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Vale do Paraíba e Aparecida foram selecionadas pelo
colecionador Rafael Schunk e pelo curador Percival Tirapeli para representar o cenário de
peças que compõe um extenso acervo remanescente de basílicas, capelas, igrejas,
conventos, matrizes e residências particulares.
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Ao fundo: fragmentos de acervo
oriundo de cidade litorânea:
Armário – oratório
Autor: Desconhecido
Madeira esculpida, policromada e dourada
Século XVII/XVIII
Origem: São Paulo / Brasil
Procedência: Capela da Fazenda São
Matias ou “Fazenda da Feiticeira”, Ilhabela
/ SP
Dimensões: 313,5 x 399 x 76 cm (aberto)
/ 313,5 x 198 x 76 cm (fechado)
Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo

2.3 Fragmentos da cidade do Rio de Janeiro
Peças significativas e testemunhas da produção do período colonial oferecem ao público a
oportunidade de observar um conjunto de fragmentos confeccionados pelo artesão e
entalhador Valentim da Fonseca e Silva, o Mestre Valentim (Serro/MG, c. 1745 – Rio de
Janeiro/RJ, 1813), todos da coleção Schunk: um par de anjos, um espaldar de cama, de
madeira jacarandá entalhada, e representações de volutas, folhagens e flores de lis, em
madeira, procedentes da Igreja de São Pedro dos Clérigos, demolida na década de 1940
para a abertura da Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro – RJ.
Em um mesmo espaço dedicado a esse artista mineiro que viveu no Rio de Janeiro, a
coleção do MAS-SP apresenta um par de anjos procedente da Igreja de São Pedro dos
Clérigos - RJ e um entalhe de madeira policromada representando o rosto de Jesus Cristo
denominado Verônica, oriundo da Igreja de Santa Cruz dos Militares, Rio de Janeiro – RJ,
atribuídos ao artista.

Fragmentos oriundos do Rio de Janeiro.
Espaço dedicado ao Mestre Valentim
(Serro/MG, c. 1745 – Rio de Janeiro/RJ, 1813).

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

66

2.4 Fragmentos da cidade de Salvador
Grande foi o número de instituições e edifícios demolidos ou remodelados ao longo do
século XX. As demolições dos bens patrimoniados, conforme relata o curador Percival
Tirapeli, também atingiram diversas cidades (Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e
Museu de Arte Sacra de São Paulo / Curadoria: Percival Tirapeli; textos: Percival Tirapeli,
Rafael Schunk. São Paulo: Museu de Arte Sacra de São Paulo, 2016, p. 20). Uma delas,
Salvador, primeira capital do Brasil Colônia, está representada por uma cariátide de
madeira policromada e dourada do século XVII e por um par de anjos, todos da coleção
Museu de Arte Sacra de São Paulo e procedentes da Antiga Sé da Bahia, demolida em
1933 durante o processo de reurbanização do centro da cidade.
Fragmentos da cidade de Salvador,
BA:
Cariátide
Autor: Desconhecido
Madeira policromada e dourada
Século XVII
Origem: Bahia / Brasil
Procedência: Antiga Sé da Bahia, Salvador /
BA
Dimensão: 145 x 27 x 28 cm
Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo

2.5 Fragmentos – Missões Jesuíticas do Brasil
O curador Percival Tirapeli relata no catálogo publicado para essa mostra sobre o
desmantelamento das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul. Cita como exemplo
remanescente da produção cultural dos Sete Povos das Missões Jesuíticas, RS, de autoria
desconhecida, um par de fragmentos de altar, de madeira esculpida, que está em
exposição na entrada do Museu. Esses dois fragmentos de cabeças de anjos representam
a identidade visual do MAS e são apresentados em todo o material institucional. As
figuras surgem nos papéis timbrados, envelopes, objetos à venda na loja do Museu,
uniformes dos funcionários do Departamento de Manutenção como também estão
impressas em coletes utilizados pela Equipe Técnica, de Apoio e pelos profissionais da
Ação Educativa.
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Par de fragmentos de altar, Sete Povos
das Missões/RS, séc. XVIII
Remanescente das Missões Jesuíticas de
São Miguel/RS
Madeira esculpida
119 x 51 x 9 cm (esquerda)
118 x 51 x 8 cm (direita)
Local: Área expositiva nº 01.
Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo.

Identidade visual do Museu de Arte
Sacra de São Paulo.

No cenário de peças que integram o espaço expositivo do MAS com a exposição
“Fragmentos” (vide Percurso de visitação do acervo expositivo), o curador apresenta
outras propostas de testemunhos materiais remanescentes da arte indígena. São eles:

Mobiliário religioso recentemente identificado pela equipe de museologia do Museu
de Arte Sacra de São Paulo como originário das missões bolivianas da zona de Chiquitos.
É um armário antifonário, do século XVlll, criteriosamente restaurado por mão de obra
indígena sob orientação de um arquiteto suíço, o jesuíta Hans Roth, responsável por um
processo de restauração e recuperação das Missões Jesuíticas de Chiquitos iniciado em
1972 e que culminou em 1990, quando foram reconhecidas pela UNESCO como
Patrimônio Cultural da Humanidade.
Armário
Autor: Desconhecido
Data: Século XVIII e XX
Material: Madeira entalhada e dourada
Origem: Bolívia
Procedência: Missões Jesuíticas de Chiquitos, Bolívia
Dimensão: 189 x 115 x 69 cm
A obra apresenta partes originais e outras apostas do século
XX.
Nº. tombo: 210 MAS
Local: Área expositiva nº 11 – Corredor
Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo
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Imagem representando São Francisco Xavier, de madeira com resquícios de
policromia, do século XVII/XVIII, originária dos Sete Povos das Missões, RS, procedente
da Coleção Guita e José Mindlin.
São Francisco Xavier
Autor: Desconhecido
Data: Final do século XVII – princípio do século
XVIII
Material: Madeira com resquício de policromia
Origem: Sete Povos das Missões, RS
Procedência: São Paulo / SP
Dimensão: 173 x 73 x 50 cm
Nº. tombo: 1830 MAS
Local: área expositiva 02 - corredor de entrada,
lado esquerdo, vitrine 08

Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo

2.6 Fragmentos - Escola de Cuzco
Dois exemplares de pinturas da escola cusquenha, originários do Peru, versam sobre
temas religiosos (coleção Schunk):

Pinturas da Escola Cusquenha.

Coleção Schunk.
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2.7 Fragmentos – Figuras de proa
Os bens selecionados para essa exposição, tanto do acervo Museu de Arte Sacra de São
Paulo como da coleção Schunk, preencheram um amplo leque de culturas e expressões
sociais. Produções artísticas diversificadas são representadas por fragmentos
arquitetônicos, oratórios domésticos, imagens de culto religioso, pinturas procedentes de
capelas, igrejas, catedrais.
O curador Percival Tirapeli selecionou um par de fragmentos arqueológicos de figuras
femininas para expor pela primeira vez no MAS-SP. Essas obras, oriundas do espólio de
Edmar Cid Ferreira e recolhidas sob a guarda judicial do Museu, foram transportadas da
Reserva Técnica do MAS em 25 de julho de 2016 para o percurso de visitação e definidas
para participarem do grupo de peças que interage com a exposição Fragmentos (vide
Percurso de visitação do acervo expositivo).
De acordo com a interpretação de Tirapeli (Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e
Museu de Arte Sacra de São Paulo / Curadoria: Percival Tirapeli; textos: Percival Tirapeli,
Rafael Schunk. São Paulo: Museu de Arte Sacra de São Paulo, 2016, p. 45), esses
exemplares, esculpidos em madeira, com cabeças, troncos e elementos fitomórficos
entrelaçados representaram, possivelmente, carrancas que navegavam à frente de
embarcações marítimas ou fluviais.

Par de fragmentos de figuras
femininas míticas (náuticas)
Autor: Desconhecido
Madeira com vestígios de policromia
Sem data
Origem: Desconhecida
Dimensões: 190 x 94 x 40 cm / 188 x 91
x 46 cm
Tratam-se de objetos encaminhados ao Museu de
Arte Sacra de São Paulo, “cedidos pela Justiça Federal
de
São
Paulo
nos
termos
dos
autos
nº.2005.61.81.900396-6 em trâmite na Sexta Vara
Criminal Federal Especializada em Crime contra o
Sistema Financeiro Nacional em Lavagem de Valores."
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Instalação do Par de fragmentos de figuras
femininas míticas (náuticas)
Autor: Desconhecido
Madeira com vestígios de policromia
Sem data
Origem: Desconhecida
Dimensões: 190 x 94 x 40 cm / 188 x 91 x 46
cm
Tratam-se de objetos encaminhados ao Museu de
Arte Sacra de São Paulo, “cedidos pela Justiça Federal
de
São
Paulo
nos
termos
dos
autos
nº.2005.61.81.900396-6 em trâmite na Sexta Vara
Criminal Federal Especializada em Crime contra o
Sistema Financeiro Nacional em Lavagem de Valores."

Local: Área expositiva nº 11 – Corredor
Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo

MAS, 25 de julho de 2016.

2.8 Imaginária
Da Imaginária, destacam-se pequenas peças em terracota confeccionadas por Frei
Agostinho de Jesus e imagens devocionais de grande expressividade popular, sobretudo
as famosas paulistinhas de Dito Pituba (Benedito Amaro de Oliveira / Santa Isabel, SP,
1848 – 1923). No cenário expográfico da coleção Schunk, também se fazem presentes
mestres santeiros como Mestre do Cabelinho Xadrez, Mestre de Itu, Dito Luzio e artistas
do Vale do Paraíba.

Área expositiva nº 12 – vitrine 02:
Conjunto de paulistinhas.

Coleção Schunk.
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2.9 Azulejaria
A diversidade de azulejos é apresentada com destaque nas peças da coleção Schunk.
Cinquenta e seis azulejos avulsos procedentes de uma empresa de azulejaria criada em
1940 em São Paulo pelo artista ítalo-brasileiro Rossi Osir (1890 – 1959), a Osirarte,
evidenciam trabalhos executados por artistas como Alfredo Volpi (1896-1988), Cândido
Portinari (1903-1962), César Lacanna (1901-1983) e Gerda Brentani (1908-1999).
A arte da azulejaria traz variadas representações. Cenas cotidianas, paisagens, flores e
estudos de cores decorados por conchas e caramujos foram produzidos na década de
1940 para o revestimento de edifícios públicos, a exemplo do Ministério da Educação e
Cultura no Rio de Janeiro (MEC-RJ).

Variedade de azulejos.

Coleção Schunk.

3.

Sala de exposição

A sala escolhida para sediar essa exposição temporária foi a nº 12. A mostra “Trajetória
de Jesus de Nazaré sob o olhar de Wandecok Cavalcanti” de curta duração (21 de
maio a 31 de julho de 2016) foi desmontada e todas as peças da exposição “Barro
Paulista” (29 de abril de 2014 a 20 de abril de 2016) que estavam acondicionadas atrás
das cortinas foram remanejadas para o circuito expositivo dos corredores (vide Relatório
Atividades Rotineiras – Item 5: Remanejamento do acervo exposto do MAS-SP).

Área expositiva nº 12 => local da exposição Fragmentos.
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Reprodução da planta - Museu de Arte Sacra de São Paulo
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Percurso de visitação do acervo expositivo
Apesar de não integrarem o espaço expositivo Fragmentos: coleções de Rafael
Schunk e Museu de Arte Sacra, algumas obras no percurso de visitação do Museu de
Arte Sacra de São Paulo possibilitam a conexão com a exposição. A ideia foi envolver o
público visitante. Cabe salientar que a linguagem desta comunicação é através de um
sinalizador localizado ao lado das legendas das peças selecionadas (vide Recursos
comunicacionais).
Segue abaixo lista das peças que estão sinalizadas no circuito expositivo do MAS-SP:
Exposição temporária
Fragmentos – Coleções de Rafael Schunk e
Museu de Arte Sacra de São Paulo
Peças Sinalização - Coleção Museu de Arte Sacra de São Paulo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

20/1 MAS
20/2 MAS
1830 MAS
10 MAS
11 MAS
73 MAS

Anjo - Fragmento das Missões Jesuíticas
Anjo - Fragmento das Missões Jesuíticas
São Francisco Xavier
Fragmento de altar (arco)
Fragmento de altar (painel)
Divino Espirito Santo

28 MAS
210 MAS
17 MAS
848/1 Cúria
848/2 Cúria
1290 Cúria
1292 Cúria
1294 Cúria
1291 Cúria
1289 Cúria
1293 Cúria
1286 Cúria
1288 Cúria
840 Cúria

Santana Mestra
Armário
Sacrário
Tábua Gravada
Tábua Gravada
Tela: São Boaventura
Tela: São Gregório Papa
Tela: São Jerônimo
Tela: Santo Agostinho
Tela: São Tomás
Tela: Santo Ambrósio
Medalhão: Evangelista São João
Medalhão: Evangelista São Marcos
Peanha com dossel

651 Cúria
1287 Cúria
675 Cúria
1285 Cúria
1103 Cúria
1104 Cúria
673 Cúria
674 Cúria
1140 Cúria
BSA-0006/1
BSA-0006/2

São Paulo
Medalhão: Evangelista São Lucas
São Pedro Papa
Medalhão: Evangelista São Mateus
Fragmento de altar
Fragmento de altar
Cariátide
Cariátide
Recolhimento de Santa Teresa (Benedito Calixto)
Cariátide
Cariátide
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Legendas de sinalização
no percurso expositivo do
MAS-SP.

Legendas de sinalização
no percurso expositivo do
MAS-SP.

4. Laudo Técnico de Conservação das obras – Coleção Rafael Schunk e
higienização das coleções
Laudos técnicos do estado de conservação das obras de Rafael Schunk foram produzidos
pela Equipe Técnica do MAS a partir de 01 de setembro de 2016, data da chegada dessas
peças no Museu. Elas estavam em cartaz na exposição intitulada “A arte sacra na terra
dos bandeirantes”, no Museu Municipal de Barueri, SP.
O colecionador forneceu as fotografias e informou os dados técnicos necessários para a
confecção das fichas de conservação, a saber:
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TÍTULO (objeto / denominação)
Autor (Biografia resumida do artista)
Material e técnica
Data
Origem
Procedência
Dimensão
Número de partes
Coleção (que pertence a obra)

As fichas dos laudos técnicos foram preenchidas pela restauradora e conservadora do
Museu, que realizou um acurado exame sobre o estado de conservação de cada uma das
peças que compõe a mostra. Os resultados dessa tarefa foram anotados e documentados
com base nos seguintes itens:
Frente e verso da peça:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Abertura nas junções
Abrasão / Desgaste
Acidificação do suporte
Amassado
Alteração cromática
Ataque biológico
Carbonização
Craquelado
Deformação do suporte
Descolamento / desunião
Dobra / vinco
Escorrido / Respingo
Enxerto / Solda
Fissura / fratura
Furo / orifício / perfuração
Intervenção antiga
Lasca
Mancha / Marca
Material aderido
Mobilidade
Oxidação
Perda de suporte
Perda pictórica
Rachadura
Rasgo / corte
Ressecamento
Risco / sulcos
Rompimento das fibras
Sujidade / poeira
Superfície irregular
Saliência
Outros (especificar)
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Modelo de Laudo Técnico
Recebimento de acervo externo
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Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de Arte
Sacra de São Paulo:
Conferência das peças para
execução dos laudos técnicos do
estado de conservação das obras
da coleção Schunk.

Setembro de 2016.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de Arte
Sacra de São Paulo:
Realização de laudos técnicos do
estado de conservação das obras
da coleção Schunk.

Setembro de 2016.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de Arte
Sacra de São Paulo:
Realização de laudos técnicos do
estado de conservação das obras
da coleção Schunk.

Setembro de 2016.
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Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de Arte
Sacra de São Paulo:
Realização de laudos técnicos do
estado de conservação das obras
da coleção Schunk.

Setembro de 2016.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de Arte
Sacra de São Paulo:
Higienização das obras – coleção
Schunk.

Setembro de 2016.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de Arte
Sacra de São Paulo:
Higienização das obras – coleção
MAS-SP.

Setembro de 2016.
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5.

Recursos comunicacionais

As legendas das coleções Museu de Arte Sacra de São Paulo e Schunk foram elaboradas
em quatro etapas:
6.1 Legendas para a sala expositiva



Coleção MAS: elaboradas pela Equipe Técnica do MAS;
Coleção Schunk: elaboradas por Rafael Schunk.

Vale observar que todas as legendas da sala expositiva foram definidas de acordo com a
expografia, ou seja, foram diagramadas e desenhadas consoante a posição das peças
distribuídas na mostra.
As legendas foram impressas em placas “ps" com fundo azul colonial (do mesmo tom das
paredes) e tipografia em branco.
A sala expositiva apresenta 06 vitrines frontais: três localizadas à direita e três à
esquerda da porta de acesso à sala. Cada vitrine exibe legendas com informações exatas
e sucintas dos grupos das peças em exposição (referências como nome do objeto; autor;
material/técnica; data; local de produção; procedência e nome da coleção). Vale
exemplificar a notável quantidade de obras expostas na vitrine 02: 64 objetos,
especialmente paulistinhas de mestres como Dito Pituba (1848-1923) e artistas
populares.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:
Vitrine 02.
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Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:
Legenda: Área expositiva nº
12, vitrine 02.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:
Legenda: Área expositiva nº
12, vitrine 02.

6.2 Legendas no circuito expositivo do MAS-SP / legendas de sinalização
O desenho utilizado como vocabulário visual nas legendas das peças que interagem com a
mostra “Fragmentos” é a letra “F” estilizada impressa em placas “ps" – poliestireno de 4 x
4 cm (vide Percurso de visitação do acervo expositivo). A linha vertical da letra “F”
está representada por um fragmento da coleção Schunk e ornamentada com uma letra
capitular.
Confecção das legendas para sinalização:
fragmento escolhido para representar a
letra “F” de Fragmentos.
Fragmento de altar
Autor: Desconhecido
Material e técnica: Madeira dourada
Data: Séc. XVIII
Origem: América Espanhola
Procedência: São Paulo - SP
Dimensão: 32 x 167 cm
Número de partes: 1
Coleção Schunk
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Legenda de sinalização.

Fundo azul colonial do
mesmo tom que as paredes
da sala expositiva.

6.3 Legendas para o catálogo da exposição



Coleção MAS-SP: elaboradas pela Equipe Técnica do MAS-SP;
Coleção Schunk: elaboradas por Rafael Schunk.

6.4 Legendas para o percurso expositivo do MAS-SP
A Equipe Técnica do MAS-SP considerou a necessidade da substituição de algumas
legendas utilizadas como recurso comunicacional no espaço expositivo do Museu. Foi
estabelecido, em agosto e início de setembro de 2016, um planejamento para que a
reposição dessas etiquetas ficasse pronta para a inauguração da exposição Fragmentos no
dia 17 de setembro de 2016.
As atividades programadas foram:

Verificação de todas as legendas no espaço expositivo de longa duração;

Organização de informações para produção das legendas necessárias para
substituição (revisão e cruzamento de dados / referência: catálogos novos e antigos);

Solicitação para impressão final em placas ps – poliestireno;

Distribuição e colocação das legendas no espaço expositivo.
6.

Embalagem e transporte das coleções

7.1 Embalagem e transporte: coleção Museu de Arte Sacra de São Paulo
Para documentar o transporte das obras e a entrada dos objetos da coleção Museu de
Arte Sacra de São Paulo no espaço museográfico foram confeccionadas listas de acervo,
conforme especificadas na sequência. Cabe informar que as peças da coleção MAS-SP
foram embaladas pelas Equipes Técnica e de Manutenção do Museu.

Listas elaboradas pela Equipe Técnica do MAS-SP:
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7.1.1
Peças da coleção MAS-SP que estavam localizadas na Reserva Técnica e que
foram transportadas ao Museu de Arte Sacra de São Paulo nos dias 27 de julho de 2016 e
29 de agosto de 2016;
7.1.2
Peças que estavam no acervo exposto do MAS-SP e que foram transportadas à
Reserva Técnica em 29 de agosto de 2016.

Reserva Técnica do MAS-SP:
Embalagem do painel
Anunciação de Nossa Senhora
Autor: Joaquim José de Gugos
Óleo sobre tela
Data: 1834
Origem: Desconhecida
Procedência: Igreja dos Remédios, São
Paulo / SP
Dimensão: 234 x 243 x 5 cm (com
moldura)
Acervo Museu de Arte Sacra de São
Paulo
Agosto de 2016.

Embalagem das obras para a
exposição Fragmentos.

Local: Reserva Técnica do MAS-SP.

Agosto de 2016.
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Embalagem das obras para a
exposição Fragmentos.

Local: Reserva Técnica do MAS-SP.

Agosto de 2016.

Listagem e conferência das obras
para transporte ao Museu de Arte
Sacra de São Paulo.

Local: Reserva Técnica do MAS-SP.

Agosto de 2016.

Embalagem e conferência das obras
para transporte à Reserva Técnica.

Local: Museu de Arte Sacra de São
Paulo.

Agosto de 2016.
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Transporte das obras ao Museu de
Arte Sacra de São Paulo.

Local: Reserva Técnica do MAS-SP.

29 de agosto de 2016.

Transporte das obras ao Museu de
Arte Sacra de São Paulo.

Local: Reserva Técnica do MAS-SP.

29 de agosto de 2016.

Transporte das obras ao Museu de
Arte Sacra de São Paulo - presença
de um segurança.

Local: Reserva Técnica do MAS-SP.

29 de agosto de 2016.
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Transporte das obras ao Museu de
Arte Sacra de São Paulo.

Local: Reserva Técnica do MAS-SP.

29 de agosto de 2016.

Recebimento das obras que
estavam armazenadas em Reserva
Técnica - presença de um
segurança.

Local: Museu de Arte Sacra de São
Paulo.

29 de agosto de 2016.

Recebimento das obras que
estavam armazenadas em Reserva
Técnica.

Local: Museu de Arte Sacra de São
Paulo.

29 de agosto de 2016.
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Desembalagem das peças na área
expositiva nº 12.

Anjo
Autor: Desconhecido
Madeira policromada
Século XIX
Origem: Desconhecida
Procedência: Matriz de Salto / SP
Acervo Museu de Arte Sacra de São
Paulo

7.2 Embalagem e transporte: coleção Schunk
Vale observar que a embalagem e o transporte de todas as obras da Coleção Schunk para
o Museu de Arte Sacra de São Paulo ficaram sob a responsabilidade do colecionador.

Chegada e desembalagem das peças da coleção Schunk no MAS-SP.
01 de setembro de 2016.
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7.

Montagem da exposição

Toda a equipe do Museu de Arte Sacra de São Paulo assumiu, em conjunto com o
colecionador e curador, a responsabilidade pelo projeto da exposição. Estratégias para
trabalhar em grupo foram definidas: planejamento das ações; cronograma; levantamento
e seleção de acervo; elaboração dos mecanismos de documentação; produção,
preparação e preenchimento dos laudos de conservação; registro documental e
fotográfico dos processos de trabalho.

Visita do colecionador Rafael Schunk (à
direita), do curador Percival Tirapeli (centro) e
de Jorge Brandão (à esquerda) ao Museu de
Arte Sacra de São Paulo.

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

89

Ações como embalagem, coletas e transporte foram realizadas. A produção foi definida
em etapas, a saber:

8.1 Pintura de paredes, teto e mobiliário
O público visitante verá as paredes e o mobiliário utilizado para disposição de esculturas,
oratórios, fragmentos e objetos tridimensionais pintados no tom azul colonial, conforme
definiu o colecionador Rafael Schunk.
A cor branca do teto e de algumas bases expográficas foi a tonalidade escolhida para
compor, em conjunto com o azul colonial, a identidade visual da exposição.
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Tinta azul aplicada na pintura das paredes e
estruturas expográficas.
Material utilizado pela Equipe de Manutenção - MASSP: dois galões de 16,2 litros - tinta latex fosco PVA
Suvinil - Centáurea-Azul - D078.
Fonte:
http://www.suvinil.com.br/pt/familias/5/1192/centaur
ea-azul-d078.aspx

Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e
Museu de Arte Sacra de
São Paulo:

Pintura da área expositiva nº 12.

Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e
Museu de Arte Sacra de São Paulo:

Pintura das vitrines na área expositiva nº 12.
OBS.: houve reaproveitamento de material:
as vitrines são as mesmas da exposição
“Barro Paulista”.
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Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte Sacra de São Paulo:
Pintura de paredes e do mobiliário expositivo.
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8.2 Montagem das estruturas expográficas
Cabe informar que houve reaproveitamento e adequação dos materiais para a confecção
das estruturas expográficas.

Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte Sacra de São Paulo:
Confecção das estruturas expográficas.
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8.3 Instalação no espaço físico - fixação e colocação das obras
Equipe Técnica e de Manutenção do MAS-SP:
instalação das obras no espaço expositivo.
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Esboço da exposição (desenho de Jorge Brandão).
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Alinhamento dos quadros: a altura utilizada do ponto central das obras
ao solo foi de 160 cm.
Obras distribuídas ao
lado da vitrine 04 da
área expositiva nº 12:
alinhamento pelo
centro.

Obras distribuídas ao
lado da vitrine 03 da
área expositiva nº 12:
alinhamento pelo
centro.

Instalação de vidros de proteção
Instalação de vidros de
proteção:
Oratório Ermida
Autor: Desconhecido
Madeira recortada, entalhada
e policromada
Data: séc. XVIII
Origem: Capela da Fazenda
Sítio de Baixo, Santana de
Parnaíba,SP
Procedência: Santana de
Parnaíba-SP
Dimensão: 71 x 38 x 156 cm
Número de partes: 2
Coleção Schunk
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Instalação de vidros de
proteção:
Oratório de Salão
Autor: Desconhecido
Madeira recortada, entalhada,
policromada e dourada
Data: séc. XIX
Origem: Vale do Paraíba, SP
Procedência: Vale do Paraíba,
SP
Dimensão: 28 x 65 x 144 cm
Número de partes: 2
Coleção Schunk

8.4 Iluminação da exposição
A iluminação da sala e das vitrines foi programada de acordo com os níveis
recomendáveis de conservação e segurança das obras. Em um cenário elaborado com
pouca luminosidade, as luminárias instaladas em um trilho de iluminação localizado no
teto oferecem destaque e foco de luz direcionado às obras expostas.

Fragmentos:
coleções de Rafael
Schunk e Museu de
Arte Sacra de São
Paulo:
Instalação da luz
artificial indireta +
focal de realce.
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Fragmentos:
coleções de Rafael
Schunk e Museu de
Arte Sacra de São
Paulo:
Projeto de iluminação
- distribuição da luz
no local da
exposição.

Fragmentos: coleções de Rafael
Schunk e Museu de Arte Sacra de
São Paulo:
Instalação da luz artificial indireta +
focal de realce.
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8.5 Afinação final

Instalação de textos –
aplicação de letras de
recorte nas paredes da
área expositiva.

Instalação de um tapete
vermelho para
sinalização da
exposição.
Entrada da área
expositiva nº 12.
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Instalação de banner
impresso em tecido
voile transparente, na
cor branca e tipografia
azul, que cai do teto até
a altura do chão, na
dimensão 440 x 100 cm
(AxL).

Instalação de banner
impresso em tecido
voile transparente, na
cor branca e tipografia
azul, que cai do teto até
a altura do chão, na
dimensão 440 x 100 cm
(AxL).
Ficha técnica.

Área expositiva nº 03:
painel de entrada.
Fragmento Flor de Lis
Autor: Mestre Valentim da Fonseca
e Silva (c.1740 – 1813)
Madeira policromada e dourada
Data: Séc. XVIII
Origem: Igreja de São Pedro dos
Clérigos. Rio de Janeiro, RJ
Procedência: Rio de Janeiro, RJ
Dimensão: 33 x 42 cm
Número de partes: 1
Coleção Schunk
Composição de fragmentos
representando um retábulo
Autor desconhecido
Material e técnica: madeira
policromada e dourada
Data: Séc. XVIII
Origem: Matriz de Queluz (par de
conchas esgarçadas) e arco (Vale
do Paraíba, SP)
Procedência: Vale do Paraíba, SP
Dimensão: 240 cm
Número de partes: 5
Coleção Schunk
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Entrada da exposição
Fragmentos.

Área expositiva nº 12.

Área expositiva nº 12 –
Exposição Fragmentos.

Área expositiva nº 12 –
Exposição Fragmentos.
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Área expositiva nº 12 –
Exposição Fragmentos.

Área expositiva nº 12 –
Exposição Fragmentos.

8.

Registro fotográfico

A documentação fotográfica acompanhou cada passo e é importante salientar que o
fotógrafo do MAS registrou todas as etapas de trabalho bem como todo o programa e
planejamento dessa exposição (pré-produção / produção / embalagem / laudos técnicos
do estado de conservação das obras / transporte / expografia / produção dos suportes
expositivos / montagem da exposição / painéis / elementos gráficos / iluminação /
produtos editoriais e gráficos / inauguração da exposição).
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Fragmentos:
coleções de Rafael
Schunk e Museu de
Arte Sacra de São
Paulo:
Registro fotográfico
dos processos,
planejamentos e ações
da exposição.
Fotógrafo do MAS-SP:
Iran Monteiro.

9.

Comunicação | produto gráfico

No processo de criação do catálogo da exposição Fragmentos: coleções de Rafael
Schunk e Museu de Arte Sacra de São Paulo foram definidas tarefas ao colecionador
Rafael Schunk, ao curador Percival Tirapeli e à Equipe Técnica do MAS-SP, a saber:
Especificações técnicas:



Número de páginas: 128
Formato definido (aproveitamento de papel e redução de custo): A4

Equipe Técnica do Museu de Arte Sacra de São Paulo:
1.

Preparar legendas referentes à coleção Museu de Arte Sacra de São Paulo:

obras que integram a exposição;

obras sinalizadas no circuito de visitação e

obras publicadas no catálogo.
2.
Privilegiar obras raramente expostas (tela do artista Joaquim José de Gugos:
Anunciação de Nossa Senhora procedente da antiga Igreja Nossa Senhora dos Remédios;
Sacrário procedente da antiga Matriz de Guarulhos, entre outros).
3.
Pesquisar sobre a trajetória de publicações de 49 obras do acervo do MAS-SP
escolhidas pelo curador Percival Tirapeli.
4.
Revisar legendas do catálogo Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo.
Curador Percival Tirapeli

Introdução (conceito da exposição: cerca de uma lauda);

Histórico (cerca de seis laudas);

Texto sobre o colecionador (cerca de uma lauda).
Rafael Schunk
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Preparar legendas de sua coleção;
Definir quais e quantas peças entrarão no catálogo;
Definir quantas peças entrarão na exposição;
Definir identidade visual da exposição (cor predominante, característica da
expografia, entre outros).





Equipe Técnica com a
colaboração do
curador Percival
Tirapeli: Pesquisa
sobre as 49 obras da
coleção MAS-SP que
integram a mostra
Fragmentos (mini
currículo das peças).
Registro das obras
publicadas em livros,
catálogos e de
participações em
exposições.
Equipe Técnica:
revisão das legendas
do catálogo
Fragmentos: coleções
de Rafael Schunk e
Museu de Arte Sacra
de São Paulo.
1ª revisão:
verificação de que a
legenda não conferia
com o texto produzido
pelo curador Percival
Tirapeli.

Equipe Técnica:
revisão das legendas
do catálogo
Fragmentos: coleções
de Rafael Schunk e
Museu de Arte Sacra
de São Paulo.
Última revisão:
Textos e legendas
corrigidas.
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Catálogo (capa):
“Fragmentos:
coleções de Rafael
Schunk e Museu de
Arte Sacra de São
Paulo”.

Catálogo
(contracapa):
“Fragmentos:
coleções de Rafael
Schunk e Museu de
Arte Sacra de São
Paulo”.

Convite para a
inauguração da
exposição:
“Fragmentos:
coleções de Rafael
Schunk e Museu de
Arte Sacra de São
Paulo”.
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11. Inauguração da exposição: 17 de setembro de 2016
Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:

Rafael Schunk e Percival
Tirapeli, Curador.

Fonte: Sonia Balady.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:

José Carlos Marçal de
Barros, Diretor Executivo MASSP e Doralice de Barros.

Fonte: Sonia Balady.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:

Jorge Brandão –
Expografia;

Rafael Schunk;

Luiz Henrique Marcon
Neves, Diretor de Planejamento
e Gestão – MAS-SP.

Fonte: Sonia Balady.
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Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:

Rafael Schunk;

Ladi Biezus;

Orandi Momesso;

Ary Casagrande Filho,
Conselheiro MAS-SP.

Fonte: Sonia Balady.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:


Elisa Stecca.

Fonte: Sonia Balady.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:

Rafael Schunk e Rosa
Chamma.

Fonte: Sonia Balady.
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Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:

Turma do curso de
Restauração e Conservação do
MAS-SP.

Fonte MAS-SP: Iran Monteiro.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:

Luiz Henrique Marcon
Neves, Diretor de Planejamento
e Gestão – MAS-SP;

José Carlos Marçal de
Barros, Diretor Executivo MASSP;

Mari Marino, Conselheira
MAS-SP.
Fonte MAS-SP: Iran Monteiro.
Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:

Leonela Souza de
Oliveira, Unidade de
Preservação do Patrimônio
Museológico / Secretaria da
Cultura do Estado de São
Paulo.

Fonte MAS-SP: Iran Monteiro.
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Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:
Equipe MAS-SP:

Renata Batista de
Oliveira;

Claudio S. de Oliveira;

Cesar Orte Novelli
Rodrigues;

Laise da Costa Grandizoli.
Fonte: Sonia Balady.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:
Equipe MAS-SP:

Lia Strini;

Alana Íria Augusto;

José Carlos Marçal de
Barros – Diretor Executivo
MAS-SP;

Elaine Bueno Prado.

Fonte MAS-SP: Iran Monteiro.
Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:


Abertura da exposição.

Fonte MAS-SP: Iran Monteiro.
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Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:

Maria Schunk;

Rafael Schunk,
colecionador;

Lígia M. P. Diniz;

Percival Tirapeli, curador;

Rosimeire dos Santos;

Roseane Sobral;

Elaine Bueno Prado;

Lourdes Esteves.
Fonte MAS-SP: Iran Monteiro.
Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:
Equipe MAS-SP:

Vicente Bicudo e José
Carlos Marçal de Barros,
Diretor Executivo MAS-SP.
Fonte MAS-SP: Iran Monteiro.

Fragmentos: coleções de
Rafael Schunk e Museu de
Arte Sacra de São Paulo:
Fotógrafos:

Iran Monteiro, fotógrafo
do MAS-SP, e Sonia Balady.

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

110

12. Livro de assinaturas
Um livro de assinaturas com espaço para comentários e sugestões ficou à disposição do
visitante nos dias 17 e 18 de setembro. Em um local de fácil visualização e acesso, em
cima de um suporte expositivo dentro da sala da exposição Fragmentos, os registros
desse livro ajudam a traçar o perfil e a avaliação do público visitante.

Livro de assinaturas (capa).

Livro de assinaturas:
Registros - 17/09/2016.
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Livro de assinaturas:
Registros - 17/09/2016.

Livro de assinaturas:
Registros - 18/09/2016.

13. Clipping digital - “Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte
Sacra de São Paulo”
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/salaimprensa/home/imprensa_lenoticia.php?id
=247640
http://www.museuartesacra.org.br/pt/exposicoes/em-cartaz
http://www.institutopinheiro.org.br/eventos/fragmentos-colecoes-de-rafael-schunk-emuseu-de-arte-sacrasp/?localidade=sao-paulo&set_it=1#.V-567fArLIU
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=83242
http://arteref.com/evento/abertura-da-exposicao-fragmentos-colecoes-de-rafael-schunkno-museu-de-arte-sacra/
http://eye4design.com.br/exposicao-com-fragmentos-religiosos-estara-em-cartaz-nomuseu-de-arte-sacra/
http://dasartes.com.br/aberturas/fragmentos-museu-de-arte-sacra-de-sao-paulo/
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Anexo V
Relatório Consolidado das informações coletadas no totem eletrônico de pesquisa
de perfil e Satisfação de Público, contendo análise e indicação das ações de
aprimoramento da gestão e do atendimento
Pesquisa de Perfil e Satisfação de Público

No 3º trimestre de 2016, foram preenchidas 743 (setecentas e quarenta e três)
pesquisas de perfil e satisfação de público, correspondente a 5% (cinco por cento) dos
14.852 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e dois) visitantes recebidos.
Todas as pesquisa foram preenchidas entre os dias 1º de Julho e 30 de
Setembro de 2016, e todas foram tabuladas.
O tempo médio gasto pelo visitante preenchendo a pesquisa que é realizada no
Totem instalado na entrada do Museu, através do aplicativo instalado no Tablet, é de 122
(centos e vinte e dois) segundos, aproximadamente 2 (dois) minutos, tempo este estável
desde do início da pesquisa preenchida pelo Totem no 4º Trimestre de 2015.
O resultado obtido e as considerações feitas nas pesquisas, continuarão sendo a
base para a realização e melhoria das ações do Museu.
Ações para diminuir este número são realizadas em todas as áreas do Museu,
como modernização e padronização das sinalizações do espaço, reuniões periódicas com os
educadores e as recepcionistas (inclusive treinamentos constantes), maior divulgação da
programação de nossas atividades através das redes sociais, site e flayers.
Os dados das planilhas foram preenchidos através da tabulação realizada pelo
aplicativo fornecido pela GRUBES SERVIÇOS LTDA-ME no site da CoulTours e os textos
explicativos foram feitos pelo Setor Administrativo da SAMAS.

São Paulo, 15 de Outubro de 2016.

________________________
Piter Torres de Souza
Supervisor Administrativo
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1. OBJETIVO
O Objetivo da pesquisa é conhecer o perfil dos visitantes do Museu de Arte Sacra
de São Paulo, em termos de idade, sexo, tipo de ocupação, estado civil, grau de instrução,
renda, meio de transporte utilizado para chegar ao Museu, local de residência, motivo da
viagem (quando se trata de turistas) e hábitos de frequência em Museu do Estado de São
Paulo.
Também, identificar a forma de conhecimento do Museu, motivo da escolha para
sua visita, quais exposições já visitou anteriormente em nosso espaço, impressões sobre a
visita realizada, avaliação de 14 itens diferentes (os que mais agradam e mais desagradam)
e uma opinião geral sobre o espaço e serviços oferecidos (educativo e recepção).
A pesquisa nos seus itens de perfil de visitantes é comum a todos os museus de
responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura e por isso permite a Unidade Gestora,
identificar subsídios para as políticas de ações de cada equipamento.

2. METODOLOGIA
A pesquisa é do tipo quantitativo, com o uso de questionário estruturado e
aplicado aos visitantes, através de preenchimento individual, no aplicativo instalado no
Totem na recepção do Museu, onde ao término o visitante é convidado a preencher.
A pesquisa é destinada a maiores de 18 anos;
Seu preenchimento é voluntário por parte do visitante;
O questionário é constituído de 04 (quatro) partes:


Perfil do visitante com questões sobre sexo, idade, local de residência,
ocupação, renda, nível de escolaridade, meio de transporte para chegar ao
Museu, tipo de grupos no ato da visitação.



Forma de conhecimento do Museu e conhecimento de outros museus e
espaços na cidade de São Paulo,



Grau de satisfação com as instalações, o acervo, a interatividade, o
atendimento, o serviço de guias e os preços cobrados.



Críticas e sugestões.

O resultado apresentado reflete a opinião dos visitantes entre os dias 1º de
Setembro e 30 de Setembro de 2016, onde foram preenchidas 743 (setecentas e quarenta
e três) pesquisas.
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3. RESULTADOS GERAIS
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DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE VISITANTE
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Anexo VI
Relatório Consolidado Trimestral das Planilhas de Público

Apresentação
Durante o 3º Trimestre de 2016, o Museu de Arte Sacra recebeu 14.852 (quatorze mil,
oitocentos e cinquenta e dois) visitantes, superando a meta estipulada para o trimestre de
12.000 (doze mil) visitantes em 24%, e atingindo 103% da meta anual.
Com a abertura da exposição “Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte
Sacra/SP " no dia 17 de Setembro e a realização de diversas atividades educativas, o número
de visitantes superou a expectativa para este Trimestre, cumprindo a meta pactuada no Plano
de Trabalho.
Embora a dificuldade em se manter os números de atendimentos ao público escolar ainda
permaneça, por conta do reflexo do cancelamento do programa junto a FDE no exercício de
2015, as novas parcerias e as diversas frentes de atividades do Museu via educativo, já
começam a apresentar seus bons resultados: alcançamos por completo a meta para esta ação
e ainda colaborando no cumprimento de outras atividades programadas (o público jovem
retorna acompanhado de pais e amigos e os professores que acompanham retornam
interessados em outas atividades como os cursos).
Neste Trimestre em parceria com o SISEM/SP, o Museu promoveu uma palestra e levou a
exposição “O Papa Sorriu” para a cidade de Araçatuba, tendo a atividade atingido o número de
mais de 140 pessoas no Museu Pedagógico Marechal Rondon, entre os dias 12 e 23 de
setembro.
A partir do 2º Trimestre, passou a integrar a lista de documentos mensais a “MaPa”, planilha
de controle de visitantes por meta, encaminhada todo dia 10 do mês subsequente a visitação,
para a Unidade de Monitoramento com cópia para a Unidade Gestora (UPPM).

A busca por novos e mais visitantes continua, dela participam com dedicação todas as equipes
da Associação Museu de Arte Sacra de São, objetivando apesar das novas dificuldades, melhor
atender ao público.

São Paulo, 18 de Outubro de 2016.

__________________________
Piter Torres de Souza
Supervisor Administrativo
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Anexo VII
Relatório das Atividades realizadas em Apoio ao SISEM – SP: Ação de Capacitação e
Exposição Itinerante

“O Papa Sorriu” exposição itinerante em Araçatuba
Atendendo a uma solicitação de metas eu Miriam Myrna e Carmem Luiza, fomos
no dia 12 de setembro levar a exposição itinerante, “o Papa Sorriu”.
Nós saímos da Cidade de Campinas com destino Araçatuba as 8:30 hs, chegando
no Museu Historio Pedagógico Marechal Rodom as 11:15 hs, tão logo chegamos,
eu iniciei a montagem expo gráficas com 20 banners, devido a sala ser a mesma
na qual a Carmem Luiza ministrou a Palestra.

No período da tarde as 14:00 horas a Sra. Carmem, iniciou uma palestra referente
com o tema “ procedimentos para conservação de acervos museológicos.”
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Para palestra haviam pessoas das cidades: Pereira Barreto, Araçatuba, Sorocaba,
Auriflama, Porto Ferreira, Ouroeste, São Paulo, Bandeira d”este Birigui e
Penápolis, no total haviam dezesseis pessoas se mostraram bem interessadas. Ao
término da mesma por volta de uma 17:30 dei continuidade na montagem até as
19:30 horas.
No primeiro horário as 8:00hs da manhã no dia 13, finalizei a montagem com os
banners de divulgação, como não houve um evento de abertura, partimos
retornando a São Paulo.
O período desta cidade foi curto do dia 13/09/2016 à 23/09/2016.
Após esta data a exposição dará continuidade nas cidades vizinhas.
É importante ressaltar que formam confeccionados dois banners para esta
inerência.
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Anexo VIII
Relatório de Destaque do Museu na Mídia do Período

Relatório 3º trimestre de 2016
clipping e destaques na mídia
Nº total de inserções [jul-set de 2016]: 132
Média de inserções por mês: 44

Nº Inserções por mídia
no trimestre
Imprensa
21
(jornal/revista)
TV
2
Rádio
2
Internet
107
Outras mídias
Total

132

Nº Inserções por mídia
citam a SEC
Imprensa
21
(jornal/revista)
TV
2
Rádio
2
Internet
107
Outras mídias
Total
132

Nº Inserções por mídia
citam o Museu
Imprensa
21
(jornal/revista)
TV
2
Rádio
2
Internet
107
Outras mídias
Total
132
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FONTE: JORNAL DA
CÂMARA 1ª EDIÇÃO
TEMA: Programação de Férias
- Oficina de Desenho
DATA: 15/07/2016
LINK:
http://visualizacao.boxnet.co
m.br/#/?t=003BC83381784B4
2996B55CCC16FF0030100000
0B7A0E8E7DFDB82D81DDC8E
EE3FA51E868D7ACAD816337
88A7795A61A0F1AEB3E96B23
8A079AE2B4E07CDDE1E73B3
433DDD0AF2A134A66D38911
40DCA8A0D502EFB1D4AC951
380FD3E33212CDE5BE5C20
FONTE: SPTV 1ª edição Globo
TEMA: Feira de Artesanato
DATA: 03/09/2016
Link:
http://visualizacao.boxnet.co
m.br/#/?t=003BC83381784B4
2996B55CCC16FF0030100000
0D63EC87F999A7E8203B7A0F
B6A6AD622A91F615862E52A8
C0A9F275B8BC60854EFA0DA6
5C7A7D5E74B9D212047B3F4
BDA402A7ED9041A1A63F258
F75E89AA435DAF158E792871
1545C3717658DEFCD77
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FONTE: Arteref.com
TEMA: Arte/ eventos
DATA: 20/07/2016
LINK:
http://arteref.com/evento
/encerramento-daexposicao-a-trajetoriade-jesus-de-nazare-sobo-olhar-de-wandecokcavalcanti-no-museu-dearte-sacra-de-sp/
FONTE: SPTV 1ª edição Globo
TEMA: Feira de Artesanato
DATA: 03/09/2016
Link:
http://visualizacao.boxnet.co
m.br/#/?t=003BC83381784B4
2996B55CCC16FF0030100000
0D63EC87F999A7E8203B7A0F
B6A6AD622A91F615862E52A8
C0A9F275B8BC60854EFA0DA6
5C7A7D5E74B9D212047B3F4
BDA402A7ED9041A1A63F258
F75E89AA435DAF158E792871
1545C3717658DEFCD77
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FONTE: Ateleia
TEMA: Cultura e
Entretenimento
DATA: 21/09/2016
LINK:
http://pt.aleteia.org/201
6/09/21/museu-de-artesacra-de-sao-pauloapresenta-a-inspiradoraexposicao-portal-damisericordia/
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Anexo IX
Relatório de Atividades da Comunicação e Monitoramento de Público Virtual
Este relatório destina-se a apresentar os materiais e veículos de comunicação desenvolvidos pelo
Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS/SP) no terceiro trimestre de 2016 (julho-setembro).
Dentre os itens apresentados, contamos com um gráfico visitantes do site (página virtual),
métricas da página do museu no Facebook, também apresentadas graficamente, peças digitais de
divulgação das atividades, peças impressas da programação do museu, catálogo da última
exposição e destaques de mídia.
Em relação ao público virtual (sítio eletrônico), os resultados do trimestre apontam uma
estabilidade de visitantes em relação ao trimestre anterior, com média diária de cerca de 800
visitas, como mostram os Gráficos I e II.
As métricas do Facebook exibem o desempenho e crescimento que a página obteve.
Atualmente, com mais de 56 mil curtidas, mantém a média de crescimento de cerca de 4.000
novos seguidores a cada trimestre. A Tabela 1, bem como os Gráficos 3 e 4, exibem esses
valores detalhadamente.
Sobre os materiais de divulgação digitais, relatamos as newsletters (Anexo I), disparadas
mensalmente, convites das ações educativas e exposições, palestras e atividadas oferecidas no
período (Anexo II).
Quanto aos materiais impressos, exibimos uma peça de programação (Anexo III), de caráter
informativo, contendo todas as atividades do 4º bimestre (setembro/outubro); o catálogo da
atual exposição em cartaz, que apresenta a coleção de fragmentos de Rafael Schunk e do MAS;
um folheto de divulgação da Feira de Artes e Artesanato do Museu. (Anexo IV).
O Anexo V apresenta alguns dos tweets e hashtags abordadas no Twitter do MAS, um dos principais
canais de interatividade e proximidade com o público.
O Anexo VI apresenta a Feira de Artes e Artesanato, um novo projeto do MAS em que abrimos o
espaço para que artesãos possam expor seus trabalhos, tem como principal objetivo atrair mais
público para o Museu, permitindo aos visitantes uma nova opção de atividade familiar, pois além da
variedade de produtos artesanais, apresenta opções de Food Trucks, uma tendência bem aceita hoje
em dia.
Os destaques de mídia são exibidos ao final (Anexo VII), com os principais veículos de
comunicação que falaram sobre o Museu e suas atividades no período.
Encerramos o terceiro trimestre de 2016 com um saldo estável, considerando que os números
mantêm-se na média dos trimestres anteriores, com os veículos e materiais utilizados na
divulgação de informações referentes às ações executadas pelo Museu. O setor de Comunicação
do MAS continuará trabalhando interagir e ampliar o público, a fim de aumentar essas métricas,
além de participar das ações implantadas pela SEC, como àquelas em prol da captação de
recursos, para que cada vez mais obtenhamos crescimento nos resultados, possibilitando mais
proximidade com seus visitantes, a fim de atender suas expectativas e proporcionar um ambiente
físico e virtual rico em informação e cultura.

Roseane Gomes Sobral
Comunicação
Museu de Arte Sacra de São Paulo
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SITE VISÃO GERAL DO TRIMESTRE
Intervalo Total: 71.563

Média Diária: 795,14

Gráfico 1: Relatório de visitantes virtuais no trimestre.

RELATÓRIO MENSAL

Julho

Agosto

Setembro

Gráfico 2: Relatório mensal de visitantes virtuais.
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FACEBOOK
Métricas principais: 01/07 a 30/09 de 2016
Novas curtidas
Descurtidas
Total de curtidas
Total de check-ins
Usuários envolvidos na página
Alcance total
Alcance das publicações da página

3.339
869
56.297
4.227
48.616
725.004
330.778

Tabela 1: Resumo das métricas principais do Facebook.

Gráfico 3: Desempenho de curtidas da página do facebook no trimestre.

Gráfico 4: Alcance das publicações.
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ANEXO I
NEWSLETTER PUBLICADA NO MÊS

JULHO

Destaque: PROGRAMAÇÃO
DE FÉRIAS
“#Desenhança”
A ideia foi de que todos podem desenhar! No mês
de julho, enquanto parte da programação de férias,
aderimos a campanha #StartDrawing, lançada pelo
museu holandês Rijksmuseum. Os participantes
receberam uma prancheta e um lápis e, a partir de
dicas, produziram desenhos como recordação da
visita. As oficinas foram temáticas.
Data do disparo: 06/07/2016
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AGOSTO

Destaque:
OFICINA DE FOTOGRAFIA PINHOLE
Técnica artesanal de câmera de orifício em que são
utilizadas latas no lugar das tradicionais câmeras
fotográficas.
Data do disparo: 02/08/2016
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SETEMBRO

Destaque: EXPOSIÇÃO
“Fragmentos: Coleções de Rafael Schunk e
Museu de Arte Sacra de São Paulo”
Com curadoria de Percival Tirapeli, a mostra expõe
coleção de fragmentos sacros históricos. Em cartaz
até 08 de janiero de 2017.
Data do disparo: 06/09/2016
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ANEXO II
Divulgação das Atividades: peças digitais

Ações Educativas

Programação de Férias: julho/2016

Oficina de fotografia: agosto/2016

Jornada do Patrimônio: agosto/2016

Oficina Pinhole: agosto/2016
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Oficina Pinhole: agosto/2016

Primavera de Museus: setembro/2016

Palestra gratuita: agosto/2016

Palestra gratuita: agosto/2016

Palestra Araçatuba (SISEM): setembro/2016

Cine Debate: agosto/2016

Palestras
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ANEXO III
DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES: PEÇAS IMPRESSAS
Programação

FOLHETO DE
PROGRAMAÇÃO
BIMESTRAL
Setembro/Outubro
Material impresso informativo
contendo a programação
bimestral completa do museu

FOLHETO PARA
DIVULGAÇÃO
Feira de Artes e Artesanato
Material impresso contendo a
programação de dias em que
acontecerá a Feira de Atesanato
do Museu.
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Catálogos

ANEXO IV

Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte Sacra de São Paulo
O catálogo apresenta parte das obras expostas na mostra, além de conteúdo para pesquisa com textos de
caráter histórico escritos por Percival Tirapeli e Rafael Schunk.
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ANEXO V
Twitter

Quiz sobre obra do acervo: abril/2016

Quiz sobre obra do acervo: agosto/2016

Quiz sobre obra do acervo: setembro/2016

Hashtag #VisitaMAS: setembro/2016
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ANEXO VI
Feira de Artes e Artesanato
O projeto teve início em junho de 2016 e tem como principal objetivo atrair mais público
para o Museu, além de apoiar alunos e parceiros que desenvolvem produtos artesanais,
permitindo aos visitantes uma nova opção de atividade familiar.
A feira conta com uma vasta gama de produtos, de diversos segmentos, seja artesanato ao
ramo alimentício, incluindo Food Trucks com opções deliciosas para todos os gostos.
Estamos na 4ª edição, o evento está crescendo e tem tudo para se tornar uma referência e
atingir um público ainda maior, pois em sua 3ª edição, realizada em setembro, tivemos um
link ao vivo no SPTV 1ª edição, o que trouxe um retorno muito positivo para a ação.
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Anexo X
Planilha de Acompanhamento de Execução
Conservação Preventiva das Edificações

dos

Serviços

de

Manutenção

e

O Setor de manutenção do Museu de Arte Sacra, neste 2º Trimestre de 2016, passou a
contar com 03 (três) funcionários, encarregados pelos serviços de manutenção preventiva e
por pequenos reparos corretivos nas diversas áreas do Museu (Museu de Arte Sacra, Museu
dos Presépios, Sala Metrô Tiradentes e Sede Administrativa/Reserva Técnica).
Os trabalhos foram divididos entre os funcionários de acordo com as necessidades mais
urgentes e com a agenda do Museu, priorizando sempre as áreas de comum convívio entre
visitantes, funcionários, colaboradores e com as irmãs (proprietárias do Imóvel), para que
não haja riscos de acidentes e depreciação do patrimônio.
O foco no 3º Trimestre foi a desmontagem da exposição “A Tragetória de Jesus de Nazaré”,
que ficou aberta ao público até o dia 31 de Julho, e a montagem da sala para receber a
exposição “Fragmentos: coleções de Rafael Schunk e Museu de Arte Sacra/SP”, inaugurada
em 17 de Setembro de 2016.
Dentre todas as ações foram realizadas também, aquelas de rotina, como verificações das
instalações elétricas e hidráulicas, telhados, pinturas, etc...
Na parte Hidráulica e Elétrica, o foco continua sendo a manutenção preventiva.
Na área da infraestrutura, tivemos a renovação dos AVCB’s (Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros) do Museu e do prédio administrativo, bem como, em parceria com as irmãs do
Mosteiro, realizamos o treinamento da Brigada de Incêndio com a participação do
“Batalhão Campos Elísios” Corpo de Bombeiros, responsável pelos atendimentos em casos
de emergência no Museu e em seu entorno.
Demos início ao tratamento emergencial de combate a cupins no Mosteiro da Luz e nas
salas expositivas do Museu, como pretendido no Projeto apresentado ao PROAC. A delonga
na aprovação do projeto; e a suspenção da utilização de verbas do ICMS; e o caráter
extremamente agressivo de um recrudescente ataque das pragas, levou a solicitação junto
a UPPM, aprovada, para utilização de transferência de verbas entre rubricas, visando
acudir o problema com recursos próprios. Desta feita, o combate estará sendo realizado
não só com o extermínio das pragas aparentes mas também com a utilização de iscas
preventivas conforme Relatório sugestão do Profº José Francisco Zorzenon, do Instituto
Biológico da USP.
Novamente os trabalhos foram realizados procurando sempre a manutenção preventiva a fim
de evitar danos ao patrimônio, e sempre que necessário acompanhados de empresas
contratadas para realização de trabalhos Técnicos Especializados (dedetização, reforma do
telhado, manutenção da cabine primária, etc...), sempre buscando a melhor forma de unir
economicidade com qualidade, sem prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos e assim do
Museu.
São Paulo, 17 de Outubro de 2016.
Piter Torres de Souza
Supervisor Administrativo
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Desmontagem / Montagem de Exposições Temporárias
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Manutenção Geral do Museu
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QUADRO DOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS

DOCUMENTO
Programa de Fomento e Financiamento
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado
Anexo XII
Relatório Sintético de Recursos Humanos
Relatório de Captação de Recursos
Anexo XIII
Gastos com Utilidades Públicas
Anexo XIV
Anexo XI

Anexo XV

Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público

Anexo XVI

Balancete Contábil

Anexo XVII

Anexo XVIII
Anexo XIX

Declaração assinada pelos representantes legais da
Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos
impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos
efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas),
assim como das contas de utilidades públicas.
Índices Econômicos
Declaração negativa de existência de Dirigentes e
Conselheiros para a entidade pública gerenciada

Anexo XX

Relação de Conselheiros

Anexo XXI

Certidão Membros da Diretoria
Certidões

Anexo XXII

Periodicidade

PÁG.

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Relatório
Informativo
Relatório
Informativo

165
167
168
169
171
172

Relatório
Informativo

180

Trimestral

181

Informativo

182

Relatório
Informativo
Informativo
Informativo

183
185
186
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Anexo XI
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado
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Anexo XII
Relatório Sintético de Recursos Humanos

______________________

__________________

______________________

Ricardo Nogueira do Nascimento
Coordenador Administrativo/Financeiro

Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo
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Anexo XIII
Relatório de Captação de Recursos

São Paulo, 20 de Outubro de 2016.

______________________

__________________

______________________

Ricardo Nogueira do Nascimento
Coordenador Administrativo/Financeiro

Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo
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Anexo XIV
Gastos com Utilidades Públicas
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______________________

__________________

______________________

Ricardo Nogueira do Nascimento
Coordenador Administrativo/Financeiro

Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo
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Anexo XV
Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público

Museu de Arte sacra de São Paulo
Isentos













Crianças até sete anos de idades;
Idosos (acima de 60 anos);
Pessoas com deficiência e um acompanhante;
Guias de Turismo credenciados pelo Ministério do Turismo (CADASRTUR);
Professores da rede pública;
Membros do Conselho eclesiástico da Igreja Católica Corpo e ordens terceiras;
Taxistas, policiais, frentistas, agentes de limpeza pública, CET, guarda civil
metropolitana, seguranças do metrô com até quatro acompanhantes, residentes no
Estado de São Paulo;
Grupos TURISMETRÔ;
Participantes da Programação Cultural (Café Teológico, Curso Arte Sacra e bens
Culturais e Abertura de exposições);
Funcionários de museus e instituições culturais identificados;
Organizações Sociais e Instituições Públicas das áreas da educação e Cultura que
agendem visita mediada com Ação Educativa;
Até quatro acompanhantes de escolas particulares que agendem visitas mediadas com
a Ação Educativa;

Meia Entrada – R$ 3,00 (três reais)
 Estudantes devidamente identificados;
 Professores de escolas particulares;
Inteira – R$ 6,00 (seis reais)
 Adultos

São Paulo, Setembro de 2016.
Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo – SAMAS/OS

____________________________
Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

____________________________
Jose Carlos Marçal de Barros
Diretor Executivo
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Anexo XVI
Balancete Contábil
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Anexo XVII
Declaração de Impostos
DECLARAÇÃO
CG Nº: 07/2013
Data Base: 30/09/2016

OBJETO: Museu de Arte Sacra de
São Paulo

Declaramos através da presente que a Entidade Museu de Arte Sacra
de São Paulo, recolheu no prazo correto os impostos e encargos trabalhistas
referentes a pagamentos efetuados para PJ (Pessoas Jurídicas) e PF (Pessoas
Físicas), assim como as contas de utilidades públicas, sem multa.

São Paulo, 20 de Outubro de 2016.

____________________________
Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

____________________________
Jose Carlos Marçal de Barros
Diretor Executivo
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Anexo XVIII
Índices Econômicos

______________________
Ricardo Nogueira do Nascimento
Coordenador Administrativo/Financeiro

______________________
Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

______________________
José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo
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Anexo XIX
Declaração Dirigentes e Conselheiros Entidade Pública

Certidão Negativa de existência de dirigentes e conselheiros para a entidade
pública gerenciada
CG Nº: 07/2013
Data Base: 30/09/2016

OBJETO: Museu de Arte Sacra de
São Paulo

A Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo – SAMAS/OS, organização social
de cultura, CNPJ/MF sob o nº 67.848.994/0001-71, CERTIFICA para os devidos
fins, por meio de seus dirigentes José Carlos Reis Marçal de Barros, Diretor
Executivo, portador da cédula de identidade RG nº 2.439.853-6 e inscrito no
CPF/MF nº 006.582.198-04, e Luiz Henrique Marcon Neves, Diretor de
Planejamento e Gestão, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.931.449-5,
e inscrito no CPF sob nº 060.424.028-70, que não mantém dirigentes e
conselheiros específicos para a entidade pública gerenciada por meio do contrato
de gestão firmado com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.
Os conselheiros que compõem o Conselho de Administração da entidade constam
indicados na “Certidão contendo os nomes dos membros do conselho de
Administração” que integra este relatório, conforme inciso II do artigo 40 da IN
nº 1/2008.
Os dirigentes responsáveis legais pela entidade constam indicados na “Certidão
dos Membros da Diretoria da Organização Social”, que integra este relatório,
conforme inciso III do artigo 40 da IN nº 1/2008.
São Paulo, 20 de Outubro de 2016.

____________________________
Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

____________________________
José Carlos Marçal de Barros
Diretor Executivo
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Anexo XX
Relação de Conselheiros
CERTIDÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DAT-BASE: 30/09/2016
CG Nº: 007/2013
OBJETO: Museu de Arte Sacra
de São Paulo
A Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo, organização Social de cultura, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 67.848.994/0001-71, neste ato representado nos termos do seu estatuto social
por seus dirigentes, sendo seu Diretor Executivo, Sr. José Carlos Reis Marçal de Barros,
portador da cédula de identidade RG nº 2.439.853-6 e inscrito no CPF/MF nº 006.582.198-04, e
por seu Diretor de Planejamento e Gestão – Luiz Henrique Marcon Neves, portador da
Cédula de Identidade RG nº 15.931.449-5, e inscrito no CPF sob nº 060.424.028-70, que a
presente subscrevem, CERTIFICA para os devidos fins, que o Conselho de Administração desta
Organização Social foi composto, no 3º Trimestre de 2016, pelos seguintes membros:
Órgãos que Representam

Forma de
Remuneração

Membro eleito pelos demais
integrantes do Conselho
Membro eleito pelos demais
integrantes do Conselho
Membro eleito pelos demais
integrantes do Conselho
Membro Eleito dentre os
Associados
Membro eleito pelos demais
integrantes do Conselho
Membro Eleito dentre os
Associados
Membro Eleito dentre os
Associados
Membro Eleito dentre os
Associados
Membro eleito pelos
empregados da entidade
Membro eleito pelos
empregados da entidade
Membro Eleito dentre os
Associados
Membro Eleito dentre os
Associados
Membro Eleito dentre os
Associados
Membro Eleito dentre os
Associados

Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração
Sem
remuneração

15 Arnoldo Wald Filho

Membro Eleito dentre os
Associados

Sem
remuneração

16 Haron Cohen

Membro Eleito dentre os
Associados

Sem
remuneração

Nº
1
2
3
4
5

Nome
José Oswaldo de Paula Santos
(Presidente)
Rodrigo Mindlin Loeb
(Vice-Presidente)
Benedito Lima de Toledo
Maria Elisa Pimenta Camargo
Araujo
Demósthenes Madureira de
Pinho Neto

6

Dom Carlos Lema Garcia

7

Renato de Almeida Whitaker

8

Ricardo Almeida Mendes

9

Ricardo Nogueira Nascimento

10 Rosimeire dos Santos
11 Roberta Maria Rangel
12 Luiz Arena
13 Ricardo Von Brusky
14 Cesar Giobbi

Mandato
início: 01/03/2013
término: 31/12/2018
início: 31/12/2014
término: 31/12/2018
início: 01/09/2009
término: 31/09/2017
início: 01/03/2013
término: 31/12/2018
início: 31/12/2014
término: 31/12/2018
início: 31/12/2014
término: 31/12/2018
início: 01/03/2010
término: 31/12/2018
início: 31/12/2014
término: 31/12/2018
início: 01/03/2013
término: 31/12/2018
início: 01/03/2013
término: 31/12/2018
início: 31/12/2014
término: 31/12/2018
início: 01/03/2010
término: 31/03/2017
início: 01/07/2013
término: 01/07/2017
início: 01/07/2013
término: 01/07/2017
início: 01/07/2013
término: 01/07/2017
início: 01/07/2013
término: 01/07/2017
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Nº

Forma de
Período de Atuação
Remuneração
início: 01/07/2013
Membro eleito pelos demais
Sem
integrantes do Conselho
remuneração término: 01/07/2017

Nome

Órgãos que Representam

17 Pe. Valeriano Santos Costa
18 Pe. José Rodolpho Perazzolo
19
20

Inês Mendonça Petit
Padre Fernando José Carneiro
Cardoso

21 Dom Edmar Peron

Membro Eleito dentre os
Associados

Sem
remuneração

início: 01/07/2013

Membro eleito pelos demais
integrantes do Conselho

Sem
remuneração

início: 01/07/2013

Membro eleito pelos demais
integrantes do Conselho

Sem
remuneração

início: 01/07/2013

Membro eleito pelos demais
integrantes do Conselho

Sem
remuneração

início: 01/07/2013

término: 01/07/2017
término: 31/12/2018
término: 01/07/2017
término: 01/07/2017

22

Jussara Delphino
(Conselheira Fiscal)

Membro eleito pelos demais
integrantes do Conselho

Sem
remuneração

início: 01/07/2013

23

Pe. José João da Silva
(Conselheiro Fiscal)

Membro eleito pelos demais
integrantes do Conselho

Sem
remuneração

início: 01/03/2013

24

José Emídio Teixeira
(Conselheiro Fiscal)

Membro eleito pelos demais
integrantes do Conselho

Sem
remuneração

início: 01/07/2013

término: 01/07/2017
término: 31/03/2017
término: 01/07/2017

São Paulo, 20 de Outubro de 2016.

________________________________
Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

_______________________________
José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo
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Anexo XXI
Certidão Membros da Diretoria

Certidão de Membros da Diretoria
CG Nº: 07/2013
Data Base: 30/09/2016

OBJETO: Museu de Arte Sacra de
São Paulo

A Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo – SAMAS/OS, organização social de cultura,
CNPJ/MF sob o nº 67.848.994/0001-71, CERTIFICA para os devidos fins, por meio de seus
dirigentes José Carlos Reis Marçal de Barros, Diretor Executivo, portador da cédula de
identidade RG nº 2.439.853-6 e inscrito no CPF/MF nº 006.582.198-04, e Luiz Henrique
Marcon Neves, Diretor de Planejamento e Gestão, portador da Cédula de Identidade RG nº
15.931.449-5, e inscrito no CPF sob nº 060.424.028-70, CERTIFICA para os devidos fins,
que a Diretoria foi exercida, durante o 3º Trimestre de 2016, pelos membros e nos
períodos abaixo indicados, e afirma o não-exercício de cargos de chefia ou função de
confiança na Secretaria da Cultura do Estado de SP.

Nº

NOME

1

José Carlos Reis Marçal
de Barros

Diretor Executivo

Luiz Henrique Marcon
Neves

Diretor de
Planejamento e
Gestão

Maria Inês Lopes
Coutinho

Diretora Técnica

2

3

PERÍODO DE
ATUAÇÃO

CARGO

Início: 01/04/2013
término: 31/11/2018
início: 01/02/2013
término: 31/11/2018
início: 03/10/2012
término: 31/11/2018

REMUNERAÇÃO

ATO DE FIXAÇÃO DA(S)
REMUNERAÇÃO(S)

R$ 16.475,41 de
01/03/2016 à
28/02/2017

Ata de Reunião do Conselho
de Administração de
28/02/2014

R$ 16.361,78 de
01/03/2016 à
28/02/2017

Ata de Reunião do Conselho
de Administração
28/02/2014

R$ 15.339,17 de
01/03/2016 à
28/02/2017

Ata de Reunião do Conselho
de Administração
28/02/2014

São Paulo, 20 de Outubro de 2016.

____________________________
Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

____________________________
Jose Carlos Marçal de Barros
Diretor Executivo
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Anexo XXII
Certidões
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QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
ITEM DE PONTUAÇÃO

%

1. Descumprir metas ou rotinas do programa de acervo

20

2. Descumprir metas ou rotinas do programa de exposições e programação
cultural

15

3. Descumprir metas ou rotinas do programa educativo

15

4. Descumprir metas ou rotinas do programa de ações de apoio ao SISEM-SP

10

5. Descumprir metas ou rotinas do programa de comunicação

10

6. Descumprir rotinas ou obrigações do programa de edificações

20

7. Descumprir rotinas ou obrigações de gestão administrativa

10

TOTAL

100 %

1) Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2º, cláusula 8ª
do Contrato de Gestão nº 07/2013. Sua aplicação se dará sob o percentual de 10% do
valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresentadas pela OS, a UGE
concluir que houve o descumprimento dos itens indicados.
2) Caso a OS não apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas para o não
cumprimento das metas pactuadas, a UGE poderá efetuar a aplicação da tabela sem
prévia análise das justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir argumentos
consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.
3) O não cumprimento da meta de captação de recursos pela OS não implicará em redução
do repasse de recursos, ou seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente ao
percentual indicado no plano de trabalho, isso não configurará motivação para retenção de
parte do repasse, porque a organização social continuará comprometida a cumprir todas
as metas pactuadas no plano de trabalho, traduzidas na planilha orçamentária como
“previsão orçamentária” mesmo que não atinja o “total de receitas vinculadas ao plano de
trabalho” (desde que o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente efetuado).
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